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पषृ्ठ क्रम ांक परिच्छेद क्र./ रिििणपत्र क्र. ओळ क्र./स्तांभ क्र. असे आहे असे ि च िे

- अनकु्रमणिका 7 प्रकल्प कार्यान्वर्य प्रकल्प कार्यान्वर्यन

1 1 5 तथापी तथाणप

1 2 5 मदु्द्ाांची मु् ाांची

1 4 2 उदा उदा.

2 7 7 उदा उदा.

11 1.3.1(अ) 1 सकृद्दर्शनी सकृतदर्शनी

23 1.5.2 5 धरिामधे धरिामध्रे्य

41 1.9 3 60 टक्कर्यापेक्षा 60 टक्क्र्यापेक्षा

42 1.9 4  था पणरच्छेद (1) तीसरी ओळ हर्यास ह्यास

44 1.10 3 प्रवाही पध्दतीने               
(Flood Irrigation)

प्रवाही पध्दतीने                         
(Flow Irrigation)

50 1.11.1 (ब) 1 प्रवाही पध्दतीने              
(Flood Irrigation)

प्रवाही पध्दतीने             (Flow 
Irrigation)

51 1.11.1 (ब) 2 रा पणरच्छेद सहावी ओळ ऐवढे एवढे

71 1.15.1 2 रा पणरच्छेद आठवी ओळ ऐवढे एवढे

75 1.15.2 तक्ता क्र.1.38 नांतरचा पणरच्छेद 
णतसरी ओळ

ऐवढे एवढे

81 1.16 तक्ता क्र.1.40 नांतरचा पणरच्छेद 
आठवी ओळ

ऐवढी एवढी

82 1.16 1 ली ओळ ऐवढी एवढी

82 1.16 2 री  ओळ ऐवढी एवढी

106 2.1.2(2) 3 री  ओळ बा?बणनहार्य बाबणनहार्य

108 2.2.2(3) 13 वी ओळ मा?तीकाम मातीकाम

109 2.2.2(4) 2 री ओळ णनदे?र्ीकाांनसुार णनदेर्ाांकानसुार

109 2.2.2(5) 4 थी ओळ सालीला सालीचा

109 2.2.2(5) 7 वी ओळ णनदेर्ांकामध्रे्य णनदेर्ाांकामध्रे्य

110 2.2.3.1 (अ) 2 री ओळ दरपथृ्थ:करि दरपथृ:करि

110 2.2.3.1 (ब) 12 वी ओळ 7) मखु्र्य अणिर्यांताए 7) मखु्र्य अणिर्यांता

111 2.2.3.1 (इ) 4 थी ओळ वास्तणव?क वास्तणवक

112 2.2.3.2 (ब) 2 री ओळ प्रक्ल्पाच्र्या प्रकल्पाच्र्या

116 2.3.1 (अ) (मसाबांणन) (मसाबाांणन)

117 2.3.2(4) 4 थी ओळ स्ष्ट स्प्ट

117 2.3.2(8) 8 वी ओळ पांचवार्षीक पांचवार्षर्षक

शुध्दीपत्रक 
ससचन रिषयक रिशेष चौकशी सरमतीच  अहि ल

खांड-1- मखु्य अहि ल



पषृ्ठ क्रम ांक परिच्छेद क्र./ रिििणपत्र क्र. ओळ क्र./स्तांभ क्र. असे आहे असे ि च िे

120 तक्ता क्र.2.4 अ.क्र.3 स्तांि -3               5 वी ओळ दरसीुच्र्या दरसचूीच्र्या

122 तक्ता क्र.2.6 अ.क्र.6 स्तांि -3               1 ली ओळ उपसा? उपसा

125 2.3.4 (1) (क) (vi) 3 री ओळ सा.बा. सा.बाां.

125 2.3.4 (1) (ड) 2 री ओळ मान्र्यतोसाठी मान्र्यतेसाठी

126 2.3.4 (3) (अ) 3 री ओळ स्थापन स्थापना

127 2.4.1 (1) 4 थी ओळ अणधकाऱ्र्याच्र्या अणधकाराच्र्या

5 वी ओळ न्र्यार्यणधकरिाच्र्या न्र्यार्याणधकरिाच्र्या

6 वी ओळ सनुश्चचती सणुनश्चचती

10 वी ओळ णनचचती णनश्चचती

130 2.4.1 (12) 6 वी ओळ करि कारि

131 2.4.2 (2) 2 री ओळ मर्यादेपणलकेडे मर्यादेपणलकडे

131 2.4.2 (3) 9 वी ओळ प्ररकिी प्रकरिी

133 2.4.2 (10) 11 वी ओळ अिास आिास

2.4.2 (12) 3 री ओळ लागले लागते

135 2.4.2 (14) 3 री ओळ र्यची र्याची

1 ली ओळ मान्र्यताणवर्षर्यकच मान्र्यताणवर्षर्यक

2 री ओळ अणधकऱ्र्याांकडून अणधकाऱ्र्याांकडून

7 वी ओळ प्रामणवर्षर्यी प्रमाणवर्षर्यी

136 2.4.3 (3) 5 वी ओळ अथव अथवा

138 2.5.1  (अ) (2) 13 वी ओळ अनेक कारि अनेक कारिे

139 2.5.1  (ब) रे्वटचा पणरच्छेद 6 वी ओळ राज्र्यतील राज्र्यातील

140 तक्ता क्र.2.8 च्र्या खालील ओळ देिेत आली देण्र्यात आली

140 2.5.1  (क) (2) 2 री ओळ झालेली झालेला

141 2.5.1  (क) (2) तक्ता क्र.2.9 नांतर पणहली ओळ धरिपेक्षाही धरिापेक्षाही

142 2.5.1  (क) (4) 5 वी ओळ फुगवठर्याची फुगवटर्याची

157 12-टेंि ूउससर्यो (1) टीप- 2 री ओळ प्रार्ासणकर्य प्रर्ासकीर्य

12-टेंि ूउससर्यो (2) (ब) अ.क्र. 1                     2री ओळ प्रस्ताणतवत  प्रस्ताणवत

12-टेंि ूउससर्यो (2) (ब) अ.क्र. 3           सांकल्पनामतळेु सांकल्पनामळेु

158 12-टेंि ूउससर्यो (2) (क) अ.क्र.-2 पणहली ओळ राजर्यमांत्री राज्र्यमांत्री

159 14- मोरिा गरेुघर (2) (ब) (1) 2 री ओळ डार्यक्राम वॉलचे डार्यफॅ्रम वॉलचे

164 5-हुमन प्रकल्प (2) (ब) (1) अ.क्र. (i) मानी धरिाची मातीधरिाची

5-हुमन प्रकल्प (2) (ब) (1) अ.क्र. (iii) ओगी गेस्ट ओगी के्रस्ट 

165 7) उध्वश वधा प्रकल्प (1) तक्ता स्तांि क्र.-6         1 ली ओळ Not worked order Not worked out

172 16) उमा बरेॅज (2) (ब) 1 ली ओळ प्रसातणवत प्रस्ताणवत

2.4.1(10)129

2.4.3 (1)136



पषृ्ठ क्रम ांक परिच्छेद क्र./ रिििणपत्र क्र. ओळ क्र./स्तांभ क्र. असे आहे असे ि च िे

173 तक्ता क्र. 2.17 तक््र्याचे नावातील पणहला र्ब्द णवदपाणव तापाणव

178 7) णनम्न पाझांरा तक्ता स्तांि क्र.-3, 2 री ओळ                 13                
1.4

131.4

189 14)णनम्न तेरिा (2) (क) (1) 2 री ओळ वडान्न लपा वडाळा लपा

199 6.1.(ब) (8) 2 री ओळ उददेर् उदे्दर्

203 6.1.(फ) (1) 2 री ओळ अांतरराज्र्यीर्य आांतरराज्र्यीर्य

203 6.1.(फ) (3) 3 री ओळ आ्ोणगक औ्ोणगक

208 24 वी ओळ ऐवढर्या एवढर्या

25 वी ओळ ऐवढर्या उांचीवरील एवढर्या उांचीवरील

प्रकल्पाचे नाव स्तांि क्र.-2 कोंडाि ल.पा. कोंडािे ल.पा.

रे्वटचा मदु्दा बीगर ससचन णबगरससचन

रे्वटचा मदु्दा 1 ली ओळ णबगडी णदगडी

2 री ओळ आल आले

348 3.3(अ).4(ii) (ब) दसुरी ओळ ब) मध्र्यम प्रकल्प            
नाांदरू मधमेचवर प्रकल्प णज. 
नाणर्क

अ) मोठे प्रकल्प …...               
नाांदरू मधमेचवर प्रकल्प णज. 
नाणर्क

351 तक्ता क्र. 3.7 स्तांि क्र.10 एकूि बाांधकामधीन एकूि बाांधकामाधीन

354 3.3. (अ) 7 रे्वटची ओळ तक्ता क्र. 3.11 तक्ता क्र.3.10

361 3.3. (ब) 1 (ii) णनम्न दधुना प्रकल्प रे्वटची ओळ णजल्हा उच्च न्र्यार्यालर्यात णजल्हा/उच्च न्र्यार्यालर्यात

406 4.2.1  (2) टीप- 1 ली ओळ िागाता िागाचा

412 4.3.2 6 वी ओळ बहृद बहृत

413 4.3.2 तक्ता अ.क्र. (ii) णतसरा स्तांि 4 बरेॅजस 4 बरेॅजेस

421 4.7.1 2 री ओळ ्र्या वर्षातील ससचनास 
पािी वापराची

्र्या वर्षातील  प्र्र्यक्ष ससचीत 
क्षेत्राची

421 4.7.2 दसुरा पणरच्छेद 2 री ओळ णजल्र्यास णजल्हर्यास

422 4.7.2  (2) 2 री ओळ करावर्योच करावर्याचे

436 तक्ता क्र. 4.6 सांदिशचे खालील ओळ साठा वाढ -

456 तक्ता क्र. 5.7 नांतर 5.9.1 पणरच्छेदाचा क्रमाांक 5.9.1 5.9.3

458 5.11.1 16 वी ओळ पािीपरुवठा पािीपरुवठा

459 12.2 खालनू 2 री ओळ पणरच्छेद क्रमाांक 12.2 5.12.2

460 12.2 16 वी ओळ टषपर्यातील टषषर्यातील

460 5.12.3 6 वी ओळ णवचारात उदा. णवचारात घेता उदा.

461 5.12.4 (2) 5 वी ओळ अमलात अांमलात

1 ली ओळ र्योजनेच्र्या र्योजनेचे

3 री ओळ अमलात अांमलात

461 5.12.4 (13) 1 ली ओळ BoT BOT

463 अनकु्रमणिका 5.2 स्तांि क्र.2 िागणवला र्याचा िागणवला र्याचा तपर्ील

6.2.1  (13) धामिी प्रकल्प 

6.2.4 (1) कोंडाि ल.पा.215

6.2.5  (5) उध्वश पैनगांगा प्रकल्प218

5.12.4 (3)461



पषृ्ठ क्रम ांक परिच्छेद क्र./ रिििणपत्र क्र. ओळ क्र./स्तांभ क्र. असे आहे असे ि च िे

475 अनकु्रमणिका 6.8 स्तांि क्र.2 सकृद्दर्शनी सकृतदर्शनी

478 6.2 6 वी ओळ णततक्र्याच णततकाच

489 6.4.2 2 री ओळ सकृद्दर्शनी सकृतदर्शनी

489 6.5 पृ् ठावरील रे्वटची ओळ कालग्राऊट कोलग्राऊट

490 6.5 तक्ता क्र.6.5 नांतर ची 1 ली ओळ 60 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर

1 ली ओळ ऐवढर्या एवढर्या

5 वी ओळ ऐवढर्या एवढर्या

500 6.6.4 (क) 6 वी ओळ सांपीदन र्क्ती सांपीडन र्क्ती

503 6.8 सकृतद्दर्शनी सकृतदर्शनी

508 6.10(xi)  1 ली ओळ उपअणि्र्याांनी उपअणिर्यां्र्याांनी 

516 7.4.1 दसुरा पणरच्छेद 9 वी ओळ वाढ होिार नाही असे---
पाणहजे

वाढ होिार नाही.

520 7.4.4 4 थी ओळ मात्रा मात्र

521 7.4.4 स्:श्स्थतीतील कार्यशपध्दती व्य्वस्थेच्र्या व्यर्यवस्थेच्र्या

526 7.4.8 दसुरा पणरच्छेद 3 री ओळ र्यावर्याचे आलेले र्यावर्याचे/आलेले

531 अनकु्रमणिका 8.19 स्तांि 2 पध्दतीचवी पध्दतीची

535 8.1 रे्वटचा  पणरच्छेद 2 री ओळ लवादा लवाद

7 वी ओळ  अणनर्यणमता अणनर्यणमतता

12 वी ओळ अणनधणनर्यमाच्र्या अणधणनर्यमाच्र्या

542 8.7 (1) णतसरा पणरच्छेद 7 वी ओळ अांणगकरली अांणगकारली

543 8.7 (2) दसुरा पणरच्छेद 3 री ओळ णवर्षर्यक णवर्षर्य

543 8.7 (2) (अ) (3) अ.क्र.3 कार्यशकारी सांचलाक कार्यशकारी सांचालक

544 8.7 (3) (1) 2 री ओळ णवणनर्यमाद्वारा णवणनर्यमाद्वारे

545 8.7 (4) दसुरा पणरच्छेद 2 री ओळ महारा्र जलणनर्यमन  
प्राणधकरि

महारा्र जलसांपत्ती णनर्यमन 
प्राणधकरि

545 8.8     6 वा पणरच्छेद 2 री ओळ स्वातांत्रही स्वातांत्र्र्यही

545 8.8  पणरच्छेद सांचालक मांडळ 2 री ओळ वेगळा वेगळी

546 8.8 नदीखोरे अणिकरिाची रचना अ.क्र. (2) व्यर्यवस्थापकीर्य व्यर्यवस्थापकीर्य सांचालक

547 तक्ता क्र.8.7 स्तांि क्र. 10 र्ासनाचा मखु्र्य  सणचव र्ासनाचे मखु्र्य सणचव

554 8.11(ii) 3 रा  पणरच्छेद 4 थी ओळ घेऊन न साठवून घेऊन व साठवून

567 8.17 (v) (4) 6 वी ओळ सांचालनालर्यामाफश त सांचालनालर्यामाफश त

569 8.19              2 रा  पणरच्छेद 1 ली ओळ प्रर्य्न झाली पाणहजेत प्रर्य्न झाले पाणहजेत

571 8.22              2 रा  पणरच्छेद  4 थी ओळ अमलात अांमलात

581 8.33.1           3 रा  पणरच्छेद 3 री ओळ सहजी सहज

584 8.35 (ii) (2) 3 री ओळ णविागत णविागात

8.6 महामांडळाचे रचनेतील व 
अणधणनर्यमातील णवसांगती दसुरा 
पणरच्छेद

539

6.5 दसुरा पणरच्छेद494



पषृ्ठ क्रम ांक परिच्छेद क्र./ रिििणपत्र क्र. ओळ क्र./स्तांभ क्र. असे आहे असे ि च िे

588 8.36 पृ् ठ क्र.-588 वर            3 
रा पणरच्छेद

2 री ओळ सांकल्पनेच्र्य सांकल्पनेच्र्या

596 9.03 (3) 11 वी ओळ सांणनर्यांत्रािाद्वारे सांणनर्यांत्रिाद्वारे

603 9.4.1 (3) 1 ली ओळ (2 वेळा र्ब्द) महारा्र जलणनर्यमन  
प्राणधकरि

महारा्र जलसांपत्ती णनर्यमन 
प्राणधकरि

606 9.8.1 (5) बाांधकामाच्र्य णनणवदाांमध्रे्य 
वहाने

बाांधकामाच्र्या णनणवदाांमध्रे्य वाहने

607 9.8 पणरच्छेद क्र. 9.8 9.9

607 9.8 3 री ओळ महारा्र जलणनर्यमन  
प्राणधकरि

महारा्र जलसांपत्ती णनर्यमन 
प्राणधकरि

612 णववरिपत्र क्र.9.1 अ.क्र.20 2 री ओळ र्याांच्र्य र्याांच्र्या

613 णववरिपत्र क्र.9.1 अ.क्र.28 7 वी ओळ (2 वेळा) बहृद बहृत

615 णववरिपत्र 9/2 अ.क्र.2 1 ली ओळ असल्र्यामळैु असल्र्यामळेु

625 णववरिपत्र 9/5 अ.क्र.3 णटप 5 वी ओळ र्ासन णनिशर्याप्रमाि र्ासन  णनिशर्याप्रमािे

627 णववरिपत्र 9/7 स्तांि क्र.3 मळू परु णवसगश (मी/सेंकद) मळू परु णवसगश (घनमी./सेंकद)

639 10.12 अ.क्र. (5) 1 ली ओळ महारा्र जलसांपत्ती 
णनर्यामक प्राणधकरिाची

महारा्र जलसांपत्ती णनर्यमन 
प्राणधकरिाची

639 10.14 6 वी ओळ जलसांपदा णनर्यमन 
प्राणधकरिाच्र्या

जलसांपत्ती णनर्यमन प्राणधकरिाच्र्या

639 10.14 7 वी ओळ जलसांपदा णनर्यमन 
प्राणधकरिाची

जलसांपत्ती णनर्यमन प्राणधकरिाची

खालील पृ् ठाांची मागील बाज ूकोरी असनू ्र्याांना क्रमाांक  पृ् ठ क्रमाांक णदलेले नाहीत .
3, 4

84, 86, 99, 102, 104, 328, 330, 372, 400, 402, 404, 424, 426, 440, 442, 472, 474, 510, 512, 530, 532, 592, 594, 608, 610, 632, 
634

खालील क्रमाांकाची पृ् ठे कोरी आहेत.
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समितीची भमूिका 

सर्व सामाजिक व्यर्हार, – त्यातल्या त्यात शासकीय जियंत्रणांखालील व्यर्हार हे उदे्दशािरुुप र् 
जर्हीत जियमांिसुार सवु्यर्स्थितपणे चालार्ते  अशी िितेची  अपेक्षा असते. परंतु िलसंपदा जर्भागाच्या र् 
त्यांच्या जियंत्रणाखालील पाटबंधारे जर्कास महामंडळांच्या व्यर्हारांबाबत अिेक शंका व्यक्त केल्या गेल्या. 
म्हणिू शासिािे िोव्हेंबर 2012 मधे र्ाथतजर्क ससचि के्षत्र, ससचि प्रकल्पांच्या र्ाढत्या सकमती र् जर्लंब 
याबाबतची स्थिती थपष्ट करणारी श्र्ेतपजत्रका प्रसतृ केली. तिापी याबाबत अजधक जर्थततृ छाििीची मागणी 
होत राजहल्यािे जर्शेष चौकशी सजमती िेमण्याचे आश्र्ासि जर्धािसभेत जदले गेले. त्याला अिसुरुि ही सजमती 
शासि जिणवय जद. 31.12.2012 अन्र्ये अस्थतत्र्ात आली. (सहपत्र क्र. 1)   

2) सजमतीच्या  कायवकक्षा जद. 31-12-12 च्या त्या शासकीय आदेशाप्रमाणे जिधाजरत करण्यात आल्या 
आहेत. त्यांिा अिसुरुि सजमतीची कायवपद्धती सजमतीिे जर्कजसत केली होती. परंतु िंतर ििजहत याजचकांच्या 
संबंधात शासिाच्या अजधर्क्त्यांिी िी जिर्ेदिे जदली र् न्यायालयांिी त्यार्र िे भाष्य केले सकर्ा जिणवय जदले ते 
पाहूि सजमतीिे या बाबतीत फेरजर्चार केला. त्याला अिसुरुि अशासकीय जिर्ेदिांमधिूही जिदशविास येणाऱ्या 
सजमतीच्या कायवकक्षांसंबंधातील जर्शेष माजहतीची र् मदु्द्ांची िोंद घेण्याचे सजमतीिे ठरर्ले. त्यािसुार हेत्र्ारोप 
र् थिािीय सकर्ा र्यैस्क्तक थर्रुपाच्या मागण्या र्गळता सार्विजिक कायवपद्धती बाबतचे र् ििजहताचे म्हणिू 
िे मदेु्द पढेु आले त्यांची सजमतीिे दखल घेतली. त्याप्रमाणे त्या त्या कायवकक्षां संबंजधत प्रकरणां मधील 
जर्र्ेचिांमधे सजमतीिे आर्श्यक ती भर घातली.  

3) सजमतीची थिापिा करणा-या शासिाच्या आदेशामध्ये सजमतीिे तपासणी करण्याच्या कामाकजरता 
म्हणिू प्रकल्पांिा ्ार्याच्या प्रशासकीय मान्यता र् सधुाजरत प्रशासकीय मान्यता, सकमतीतील र्ाढ, प्रकल्पांिा 
लागणारा जर्लंब, व्याप्तीर्ाढ र् संकल्पिेपेक्षा र्ाथतर्ात उपलब्ध होणारे प्रत्यक्षातील कमी ससचि यार्र भर 
आहे.  तत्सबंजधत अजियजमततेची तपासणी सजमतीकडूि अपेजक्षत आहे. परंतु न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या 
ििजहत याजचका, खािगी व्यक्तींची जिर्ेदिे र् रािकीय कायवकते यांिी मांडलेली माजहती यांतिू मात्र “ 
भ्रष्टाचाराची चौकशी“ असा उल्लेख आला आहे. "भ्रष्टाचार, गैरव्यर्हार, मिमािी व्यर्हार” –अशा 
र्ेगर्गेळया शब्दप्रयोगांच्या र्ापरातिू िलसंपदा खात्याच्या कायवर्ाहीबद्दल संशय सकर्ा िापसंती व्यक्त 
करण्यात आली आहे.  

4) अशासकीय जिर्ेदिे अभ्यासल्यािंतर त्यात सजमतीच्या कायवकके्षशी सरळ संबजधत िसलेले असे 
कायवकके्षबाहेरचे अिेक मदेु्द आहेत असे लक्षात आले—उदा ठेकेदारांिी जिजर्दा भरतांिा चकुीची/अपरुी माजहती 
परुर्णे सकर्ा संगिमतािे साखळी करणे असे आरोप र् एकंदरच ठेकेदारी व्यर्थिेबाबतचे आके्षप हे या 
सजमतीला हाताळणे अपेजक्षत िसल्यािे त्या बाबत सजमतीिे या अहर्ालात काही अजभप्राय व्यक्त केलेला िाही. 
तिाजप काही आके्षप हे जिजर्दांशी संबंजधत असलेल्या प्रशासकीय जिणवयांशी जिगजडत आहेत असे लक्षात आले 
उदा. र्ाढीर् सकर्ा अन्य कामांचा मंिरू जिजर्देतच समार्ेश करणे, ठेकेदारांिा ्ार्याची उचल, ठेक्यांसंबंधातले 
लर्ाद इ. महालेखापालांच्या तपासणी अहर्ालांमध्ये अशा अिेक मदु्दयांर्र अगोदरच प्रकाश टाकण्यात 
आलेला आहे. त्यांची सजमतीिे दखल घेतली. पण मखु्यत: या व्यजतजरक्त असलेली िी प्रभार्ी कारणे 
जिदशविास आली उदा. संकल्पजचत्रातील बदल, प्रकल्पांचे व्याप्तीतील बदल, अपरुी कायािबंुधि पध्दती, असे 
िे मदेु्द थपष्टपणे कायवकक्षांमध्ये येतात त्यार्र सजमतीिे तपासणीचे लक्ष कें द्रीत केले. 

5) प्रकल्पांसंबंधातील काही कारर्ाया अजिष्ट हेतूंिी केल्या होत्या असे आके्षप िोंदर्ण्यात आले आहेत.  
‘हेत’ू  हा तसा धसूर मदु्दा असल्यािे त्यार्र भर ि देता शासिाची जियमार्ली र् प्रकल्पांची सामाजिक उजद्दष्टे 
यांच्यार्र मखु्यत: भर ठेर्ूि सजमतीिे प्रकल्पसंबंजधत र्गेर्गेळया प्रकारच्या कायवर्ाहींची छाििी केली र् 
आपले अजभप्राय त्या त्या कायवकक्षांसंबंजधत प्रकरणांमध्ये िोंदर्ले आहेत.  
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6) ससचि जर्कासाच्या संदभातले खचव हे भरमसाठपणे र् अिार्श्यक थर्रुपात केले िात आहेत अशी 
शंका लोकांच्या मिात र्ाढीस लागतांिा जदसत आहे. म्हणिू  प्रकल्पाच्या उजद्दष्टांिा र् प्रकल्पबांधणीच्या 
यिायोग्य कालािकु्रमां संबंजधत जियमांिा अिसुरुि हे खचव झाले आहेत का िाहीत याची शहाजिशा करण्याचे 
सजमतीिे ठरर्ले. प्रकल्पातील समदेु्दजशत लाभ िीट उपलब्ध होण्याच्या ष्ष्टीिे, केलेल्या सकर्ा ि झालेल्या 
कायवर्ाहींची सजमतीिे छाििी केली. त्या बाबतचे आपले अजभप्राय सजमतीिे या अहर्ालात िोंदर्ले आहेत.    

7) शासिािे िेमलेली जर्शेष चौकशी सजमती ही मलूत: पाटबंधारे जर्कास महामंडळांच्या अखत्यारींतील 
कामासाठी असल्यािे ज्या तक्रारी र्ा आके्षप पाटबंधारे जर्कास महामंडळे हाताळीत िसलेल्या प्रकारांबद्दल 
आहेत—उदा काळू  प्रकल्प (मुंबई महािगर प्रदेश जर्कास अजधकरणातफे प्रायोजित) सकर्ा मध्य र्ैतरणा धरण 
(मुंबई महािगरपाजलकेमाफव त कायास्न्र्त) अशा प्रकल्पांबाबत अशासकीय जिर्ेदिे सकर्ा ििजहत याजचका 
यांमधे काही उल्लेख असला तरी त्यांची छाििी या सजमतीिे केलेली िाही. त्याचप्रमाणे ससचि प्रकल्पातिू 
िागरी र्ापरासाठी र्ा औ्ोजगक प्रकल्पांसाठी ्ार्याच्या पाण्याच्या मंि-ुया र्ा तदिषंुजगक जियंत्रणे या 
सजमतीच्या कायवकके्षत येत िसल्यािे त्यांच्या  र्ैधतेच्या प्रश्िात सजमती गेली िाही. उदा उध्र्व र्धा प्रकल्पातिू 
जदलेली औ्ोजगक पाण्याची मंिरुी.  

8) महाराष्रामध्ये आिजमतीस 79 मोठे, 124 मध्यम र् 467 लघ ुअसे एकूण िलसंपदा जर्भागाचे 670 
राज्यथतरीय प्रकल्प बांधकामाधीि आहेत.  याव्यजतजरक्त िलसंधारण जर्भागाच्या एकूण 2321 ससचि योििा 
र् जिल्हा पजरषदांकडील 4641 ससचि संबंजधत योििा बांधकामाधीि आहेत. सजमती थिापिेचा शासि जिणवय 
र् त्यात जिदेजशत केलेल्या कायवकक्षा या पाटबंधारे महामंडळांकडील मोठे, मध्यम र् लघ ूप्रकल्प या सर्ांिाच 
तत्र्त: लाग ूहोत असल्या तरी ससचि प्रकल्पांर्रील महामंडळांकडील होणाऱ्या एकूण खचापैकी 75 % हूि 
िाथत खचव पाटबंधारे महामंडळांकडील मोठया र् मध्यम प्रकल्पांर्र होतो आहे. म्हणिू सजमतीिे मखु्यत: त्याच 
प्रकल्पांची छाििी केली आहे. 

9) सजमतीच्या जिधाजरत कायवकक्षांमधे ससचि के्षत्राच्या जहशोबा बाबतची कायवकक्षा क्रमांक 1 र् ससचि के्षत्र 
जर्थतारासाठीची कायवकक्षा क्रमांक 8 या दोि कायवकक्षांमधे जर्जर्ध माध्यमातिू होणाऱ्या ससचि के्षत्राबाबतच्या 
कायवर्ाहीची समार्ेशक मांडणी सजमतीकडूि अपेजक्षत आहे असे सजूचत होते. पण सजमतीच्या थिापिेची 
पषृ्ठभजूम जर्शद करणारे शासिजिणवयाचे प्रारंजभक पजरच्छेद पाजहले तर उर्वजरत कायवकक्षा क्रमांक 2 ते क्रमांक 7 
मधील सकमतर्ाढ, जर्लंब, व्याप्तीबदल अशा जर्षयां  बाबतची तपासणी ही मखु्यत: पाटबंधारे महामंडळांकडूि 
हाताळल्या िाणाऱ्या राज्यथतरीय प्रकल्पांबाबत अपेजक्षत आहे असे जदसते. सजमतीकडे आलेल्या जिर्ेदिांमधे र् 
न्यायालयांपढेु आलेल्या ििजहत याजचकांमधेजह मोठया र् मध्यम प्रकल्पांबाबतची शहाजिशाच प्रामखु्यािे सादर 
करण्यात आली आहे. म्हणिू सजमतीिे कायवकक्षा क्रमांक 1 र् क्रमांक 8 र्गळता अन्य कायवकक्षांसाठी मखु्यत: 
ससचिाच्या मोठया र् मध्यम प्रकल्पांर्रच लक्ष कें जद्रत करायचे ठरर्ले. 

10) महाराष्रातील लहािमोठया सर्व ससचि प्रकल्पांची संपणूव छाििी जर्थतारािे करणे हे सजमतीच्या 
मयाजदत कायवकाळात शक्य  िव्हते.  तरी सधु्दा लहाि प्रकल्पां बाबतीतील काही जर्शेष उणीर्ांची िी उदाहरणे 
लक्षात आली त्यांची सजमतीिे िोंद घेऊि, तपासणी करुि त्याबाबतचा आपला अजभप्राय  संबंजधत प्रकरणांमध े
व्यक्त केला आहे. प्रकल्प बांधणी र् व्यर्थिापि यासाठीं शासिाच्या उपलब्ध जियमांचा अपरेुपणा र् त्यामळेु 
गैरर्तविाला र्ार् जमळणे अशी िी महत्र्ाची कारणे सजमतीच्या जिदशविाला आली त्यांची सजमतीिे जर्शेष िोंद 
घेऊि सजुर्जहत जियम ताबडतोब प्रसतृ करण्यार्रजह भर जदला आहे. 

11)  सजमतीची थिापिा करण्याच्या शासि जिणवयामध्ये ' तपासणी करण्याकरता सजमती ' असे िरी 
म्हटलेले असले तरी सजमतीच्या कायवकक्षा जर्जहत करतािा मात्र केर्ळ तपासणीचा उदे्दश हा  कायवकक्षा क्रमांक 
1 ते क्रमांक 4 (ससचि र्ापर, सकमत र्ाढ, जर्लंब र् व्याप्तीबदल) यांमध्ये अजभपे्रत आहे.  त्यापढुील  कायवकक्षा 
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क्रमांक 5 ते क्रमांक 8 मधे उपसा योििा, बांधकामांची गणुर्त्ता, प्रकल्प कायान्र्यि र् यापढुील भजर्ष्यातील 
ससचि जर्थतार यासाठी सजमतीिे उपाययोििा सचुर्ार्याच्या आहेत. त्यासाठी सध्याच्या व्यर्थिेतील जर््माि 
उणीर्ांची सजमतीिे प्रिमत: दखल घेतली र् यापढुील सधुाजरत व्यर्हारांसाठी आपल्या जशफारशी त्या त्या 
जर्षयार्रील प्रकरणात जर्शद केल्या आहेत. सजमतीला जदलेल्या या चार कायवकक्षांचा (क्रमांक 5 ते 8) 
सजमतीच्या कामातील समार्ेश पहाता, केर्ळ चकुा सकर्ा उणीर्ा शोधणे िव्हे तर त्या दोषांपासिू बोध घेऊि 
यापढुील जर्कासाला उपयोगी ठरेल अशी सधुाजरत व्यर्थिा उभी करणे हा अंजतम उदे्दश सजमतीला जदलेल्या 
कामाचा जदसतो. म्हणिू त्या जदशेिे जर्श्लेषण मांडण्याचा प्रयत्ि सजमतीिे केला आहे. परंतु अशी सधुारणा 
होण्यासाठीं प्रकल्पांच्या व्यर्हारात चकुा करणाऱ्यांबाबत कारर्ाईसधु्दां होणे आर्श्यक आहे. म्हणिू अशा 
अजियजमततांकडे लक्ष र्धेिू आर्श्यक त्या प्रकारची कारर्ाई सचुर्ली आहे. 

12) ज्या कायवकक्षांच्या संदभात दोषांची र् उणीर्ांची छाििी करणे मलूत: अजभपे्रत होते, (ससचि क्षमता 
जहशोब, सकमतर्ाढ, जर्लंब र् व्याप्तीबदल) त्या बाबतची प्रकल्पजिहाय तपजशलर्ार माजहती जमळर्ण्यासाठी 
सजमतीिे जर्जशष्ट प्रपत्रांची रचिा करुि पाटबंधारे जर्कास महामंडळांकडूि ती माजहती मागर्ूि घेतली. उपसा 
ससचि योििा र् बांधकामांची गणुर्त्ता याबाबतची माजहतीसधु्दा  महामंडळांकडूि अशाच पध्दतीिे प्रपत्रांच्या 
माध्यमांतिू सजमतीिे संकजलत केली. सजमतीच्या कामासाठीं म्हणिू अशी एकूण 85 प्रपते्र र्ापरली गेली. त्या 
प्रपत्रांची यादी र् िमिुा संच पजरजशष्ट म्हणिू या अहर्ालास िोडला आहे. महामंडळांच्या कामांचे र् राज्याचे 
ससचि जर्षयक सम्यक जचत्र थपष्ट होण्यासाठी या प्रपत्रांचा चांगला उपयोग झाला. सजमतीच्या कामाचा पजहला 
टप्पा अशा प्रपत्रांमधिू हाती येणाऱ्या माजहतीच्या छाििीचा होता.  

13) िंतर जिर्ेदिे र् अिव अशा अन्य थत्रोतांमधिू उपलब्ध होणाऱ्या माजहतीकडे र् त्यातील मु् ांकडेजह 
सजमतीिे लक्ष जदले. सजमतीच्या कायवकक्षांच्या संदभात आर्श्यक ती परूक माजहती मागर्ूि घेतली. सजमतीच्या 
अहर्ालात या दोन्ही टप्प्यांमधील तपासणीचे एकजत्रत प्रजतसबब आहे. खचव झाला पण समािाला त्याप्रमाणात 
योग्य तो परेुसा लाभ जमळाला िाही, ही िी मलूभतू जर्र्ंचिा जर्जर्ध तक्रारींमधे व्यक्त झाली आहे त्याची 
सजमतीिे दखल घेऊि त्याष्ष्टीिे त्या त्या कायवकक्षां संबंजधत प्रकरणांमधे भाष्य केले आहे. जर्जहत कायवकक्षांच्या 
औपचाजरक उदे्दशांमध े िे मदेु्द पणूवत: बसत िाहीत, पण अिषंुजगक मदेु्द असले तरी लक्षणीय दोषपणूव व्यर्हार 
सजूचत करतात, अशांर्र सजमतीिे थर्तंत्र िोडपत्रांच्या माध्यमातिू आपली जिरीक्षणे व्यक्त केली आहेत. 

14) सजमतीची थिापिा करणा-या शासि जिणवयात श्र्ेतपजत्रकेचा उल्लेख सकर्ा संदभव िाही. परंत ु
श्र्ेतपजत्रकेतील जर्र्ेचि हे लोकांमध्ये प्रसतृ झालेले असल्यामळेु र् सजमतीच्या कायवकक्षासंबंजधत जर्जर्ध 
मु् ांर्रील माजहती प्रिमत: श्र्ेतपजत्रकेतिू प्रसतृ झालेली असल्यामळेु त्या त्या कायवकक्षांबाबत उहापोह 
करतािा श्र्तेपजत्रकेत जदलेल्या जर्र्ेचिाची दखल घेणे र् त्या संदभात सजमतीिे अिकूुल अिर्ा प्रजतकूल असा 
खलुासा देणे आर्श्यक र्ाटले. त्याच प्रमाणे शासिाला प्राप्त झालेल्या महाराष्र िल र् ससचि आयोगाच्या 
जशफारशींचा उल्लेख शासिाच्या र्ेगर्ेगळ्या आदेशांमध्ये र् प्रकाशिांमध्ये येत असल्यािे त्या आयोगाच्या 
जशफारशींच्या जदशेिे कायवर्ाही केलेल्या सकर्ा राजहलेल्या महत्र्ाच्या मु् ांचा परामशव सजमतीिे त्या त्या 
कायवकक्षांच्या संदभात घेतला आहे.   

15) सार्विजिक व्यर्हारात सयुोग्य पद्धतीिे काम करण्याची प्रर्तृ्ती र् तदिकूुल व्यर्थिा र्ाढीस 
लागण्यासाठी िे अिेक प्रयत्ि आपल्या समािात होतािा जदसतात त्यात ससचि के्षत्राच्या बाबतीतला अल्पसा 
र्ाटा आपणाकडूिजह उचलला िार्ा या जर्िम्र भजूमकेतिू चौकशी सजमतीिे हे काम थर्ीकारले.  त्या ष्ष्टीिे 
सजमतीच्या हाती आलेल्या माजहतीच्या तपासणींतिू जिघालेले जिष्कषव आता या अहर्ालाच्या माध्यमातिू सादर 
करीत आहोत. महाराष्राचा ससचि के्षत्रातील यापढुील जर्कास द्रतु गतीिे, कुशलतापणूव र् अजधकाजधक जिदोष 
पध्दतीिे होत रहार्ा अशा सामाजिक उदे्दशािे सजमतीिे आपले जिष्कषव र् सचूिा या अहर्ालात मांडल्या आहेत. 
त्याचा योग्य तो उपयोग केला िाईल अशी आशा सजमतीला र्ाटते. 
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प्रकरण - 1 

सिंचन के्षत्राचा हिशोब 

अनकु्रमणिका 

 
पणिच्छेद  
क्रमाांक 

णिषय णिस्ताि 

1.1 प्रास्ताणिक 

1.2 सिंचन क्षमता णनर्ममतीच्या णिणिध प्रिाली 

1.2.1 भपूषृ्ठाििील पाण्याचा िापि 

1.2.2 भजूलाचा िापि 

1.2.3 पािलोट क्षेत्र णिकािं योजना 

1.2.4 लाभक्षेत्रात होिािे िाढीि भजूलभिि 

1.3 सिंचन क्षमता मापनाच्या पध्दती 

1.3.1 सिंचन क्षमता ि सिंणचत क्षेत्राची प्रत्यक्ष मोजिी किता येिा-या प्रिाली 

1.3.2 णनर्ममत सिंचन क्षमतेची आकडेिािी 

1.3.3 अनपुयकु्त सिंचन क्षमता  

1.3.4 
सिंचन क्षमता ि प्रत्यक्ष सिंणचत क्षेत्राचे केिळ अनमुाणनत क्षेत्र काढण्यात येत अिंिा-या 
प्रिाली 

1.3.5 अनमुाणनत सिंचन क्षमता ि सिंचन क्षेत्र अिंलेली प्रिाली 

1.4 िाज्यातील णनार्ममत सिंचन क्षमतेची आकडेिािी 

1.5 णनर्ममत सिंचन क्षमतेत णिाणिध काििामळेू होिािी घट 

1.5.1 दििषी धििात प्रत्यक्ष कमी-जास्त होिािा पािीिंाठा 

1.5.2 गाळामळेु धििातील उपयकु्त िंाठ्यात दििषी होिािी घट 

1.5.3 बाष्पीभिनाने प्रत्यक्ष होिािी घट 

1.5.4 णबगिसिंचन िापिामळेु पािीिंाठ्यातील घट 

1.6 सिंचन िापिािंाठी उपलब्ध होिािा पािीिंाठा 

1.7 प्रकल्पीय णनर्ममत सिंचन क्षमता 

1.7.1 प्रकल्पीय णनर्ममत सिंचन क्षमतेतील काही णििंांगती 
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पणिच्छेद  
क्रमाांक णिषय णिस्ताि 
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1.13.1 अ प्रिाली - िाज्यस्तिीय प्रकल्प 

1.13.2 ब प्रिाली - स्थाणनकस्तिीय प्रकल्पाांििील पािीिापि 
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प्रकरण क्र.1 

सिंचन के्षत्राचा हिशोब  
 

1.1 प्रास्ताहिक:-  सिंचनाचा णहशोब लािताना सिंचन क्षमता म्हिजे काय ि सिंचीत के्षत्र म्हिजे नेमके  
काय या बाबत स्पष्टता अिंिे आिश्यक आहे. म्हिनू या िंांदभात िंणमतीने िापिलेल्या शब्दाांच्या स्स्िकृत 
व्याख्या या खालीलप्रमािे आहेत. आांतििाष्रीय सिंचन आयेागाने 1996 िंाली जो प्रमाणित शब्दकोष प्रकाणशत 
केला आहे मखु्यत: त्याला अनिुंरुनच सिंचन  णिषयाशी िंांबांणधत या अहिालात िापिलेल्या व्याख्याांचे णिििि 
िंणमतीने ठिणिले आहे. ते पणिणशष्ट म्हिनू जोडले आहेत. त्या िंांकल्पनाांचाच या प्रकििाशी अिंलेला अणधक 
खलुािंा खालीलप्रमािे आहे. बव्हांशी याच अथाने जलिंांपदा णिभागात हे शब्द अगोदि प्रचणलत आहेत. ि 
त्याांच्या णिणिध प्रकाशनामध्ये िापिण्यात आलेले आहेत.  
 

 एकूि लाभके्षत्र (Gross Command Area)- कालिा आणि नदी या दोन्हींच्या मध्ये जेिढे भौगोणलक 
के्षत्र येते त्यािं एकूि लाभके्षत्र अिें म्हितात. 

 

 लागिडीयोग्य लाभके्षत्र (Culturable Command Area)- एकूि लाभके्षत्रापैकी जे के्षत्र पािी णितिि 
यांत्रिा, िस्ते, नाले, गािठाि, गायिान िगैिे खाली गेलेले अिंते, तिेंच णितिि यांत्रिेच्या पातळीच्या 
िि अिंल्यामळेु प्रिाही सिंचनापािंनू िांणचत अिंते, अिें िंिय के्षत्र िगळून उिलेल्या के्षत्रािं 
'लागिडीयोग्य लाभके्षत्र' अिें म्हितात. प्रकल्पाचा प्राथणमक अहिाल तयाि किताना िंामान्यपिे 
अिें के्षत्र हे एकूि लाभके्षत्राच्या 80 टक्के धिले जाते.  

 

 प्रत्यक्ष सिंचनक्षम के्षत्र (Irrigable Culturable Area)- िंियिंामान्यपिे ज्या के्षत्राला पािी णमळू शकते 
त्यापैकी काही के्षत्र पडीक अिंते, पोटखिाब अिंते. अिें के्षत्र िगळून उिलेल्या के्षत्रािं 'प्रत्यक्ष 
सिंचनक्षम के्षत्र' अिें म्हितात. प्रकल्पाचा प्राथणमक अहिाल तयाि किताना िंामान्यपिे अिें के्षत्र 
लागिडीयोग्य लाभके्षत्राच्या 80 टक्के म्हिजेच एकूि लाभके्षत्राच्या 64 टक्के धिले जाते. 

 

 णनव्िळ सिंणचत भकेू्षत्र (Net Irrigated Area):- जेिढ्या भकेू्षत्राला सिंचनाचा प्रत्यक्ष लाभ देण्यात 
आला तेिढ्या भकेू्षत्राला सिंणचत भकेू्षत्र म्हितात (Net area to which water has been applied). 
महािाष्र कमाल जमीन धाििा कायदा 1961 मध्ये प्रकल्पाच्या लाभके्षत्रातील जमीन म्हिजे 
प्रकल्पापािंनू सिंणचत होिािी सकिा होऊ शकिािी अशी कोितीही जमीन अशी व्याख्या सिंणचत 
जणमनीबाबत (irrigated land) णदलेली आहे. 

 

 प्रकल्पीय सिंचन क्षमता:- मांजिू प्रकल्प अहिालाप्रमािे प्रकल्पाची सिंचनक्षमता (irrigation 
potential) म्हिजे धििात पिूय पािीिंाठा झाला अिंताना प्रकल्पाच्या िंांकस्ल्पत पीकिचनेप्रमािे 
सिंचनाखाली येि ूशकिािे पीकके्षत्र, म्हिजेच प्रकल्पीय णनर्ममत सिंचन क्षमता अिें धिले जाते. यामध्ये 
पीकिचनेप्रमािे हांगामी, दहुांगामी ि बािमाही णपकाांचे के्षत्र िषातनू एकदाच मोजले जाते ि या णतन्हीची 
एकणत्रत बेिीज ही 'प्रकल्पीय सिंचन क्षमता' म्हिनू िंाांणगतली जाते. अशी बेिीज बहुतेक िेळा 
भकेू्षत्रापेक्षा जास्त भिते, कािि एकाच भखूांडािि काही के्षत्रात पाठोपाठ हांगामी / दहुांगामी णपके 
घेण्याची पीकिचना अिंल्यामळेु भकेू्षत्र तेिढेच िाणहले तिी पीकके्षत्राची मोजिी दोनदा होिनू त्याची 
बेिीज भकेू्षत्रापेक्षा जास्त होते. 

 

 णनर्ममत सिंचन क्षमता:- ज्या लाभके्षत्रािि कालिा आणि णितिि व्यिस्था पिूय होऊन शेतापयंत पािी 
पोहोचणिण्याची क्षमता णनमाि झाली आहे आणि तेिढ्या लाभके्षत्राला प्रकल्पीय पीकिचनेप्रमािे 
सिंचनािंाठी पिेुल एिढा िंाठा धििात णनमाि झाला अिेंल सकिा नदीमध्ये उपलब्ध अिेंल तेिढ्या 
पीकके्षत्राला णनर्ममत सिंचन क्षमता म्हितात.  
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िषातील णनर्ममत  सिंचन क्षमतेचा णिचाि किताना िंणमतीने प्रत्येक सिंचन िषाच्या िंरुुिातीिं म्हिजेच 
जनू मणहन्याअखेि णनर्ममत  झालेले के्षत्र णिचािात घेतले आहे. उदा. 2001-02 या िषातील णनर्ममत  सिंचन क्षमता 
म्हिजे जनू 2001 अखेिची णनर्ममत सिंचन क्षमता.  

     "प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्र" म्हिजे जेिढ्या पीकके्षत्रािि प्रत्यक्ष सिंचन केले गेले आहे ते के्षत्र. हांगामा 
अखेिीिं प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्राची पीकिाि मोजिी केली जाते ि त्या के्षत्राला "प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्र" 
म्हितात.  

तथाणप प्रकल्पीय पीकिचना काहीही अिंली तिी शेतक-याकडील जणमनीचे एकूि के्षत्र,त्यािषीचा 
पाऊिं, जणमनीचा मगदिू, उत्पाणदत मालािंाठी णमळिािा बाजािभाि, िगैिेनिुंाि शेतकिी हांगामी / दहुांगामी / 
बािमाही णपकाांिंाठी पािी मागिीअजय कितात. त्यािषी धििात प्रत्यक्ष उपलब्ध अिंलेल्या पािीिंाठ्यानिुंाि 
पािी अजय सिंचन व्यिस्थापन यांत्रिेमाफय त मांजिू केले जातात ि सिंचनािंाठी पािी णदले जाते.  

 

िषातील प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्र म्हिजे त्या िषाच्या िंिुिातीच्या णनर्ममत सिंचन क्षमते पैकी िषाअखेिीिं 
झालेले सिंणचत के्षत्र. उदा. िंन 2001-02 मधील प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्र म्हिजे जनू 2001 अखेि णनर्ममत  सिंचन 
क्षमतेपैकी प्रत्यक्ष 1 जलैु 2001 ते 30 जनू 2002 या दिम्यान सिंणचत झालेले पीकके्षत्र. प्रत्येक िषाच्या 1 जलैु 
पािंनू सिंचन िषािं िंिुिात होते ि पढुील 30 जनू िोजी सिंचन िषय िंांपते. सिंचन िषय िंन 2001-02 म्हिजे 1 
जलैु 2001 ते 30 जनू 2002 अिंा कालािधी.  

 

 णिशेष चौकशी िंणमतीने णनर्ममत सिंचन क्षमता ि प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्राच्या पडताळिी ि तपािंिीिंाठी 
शािंनाच्या पढुील प्रकाशनाांचा उपयोग केला आहे.  
 

1) महािाष्राची आर्मथक पाहिी अहिाल:- हा अहिाल अथय ि िंाांस्ख्यकी िंांचलनालय, णनयोजन णिभाग, 
महािाष्र शािंन, मुांबई याांचेकडून माचय मणहन्यात प्रकाणशत केला जातो.  

2) सिंचन स्स्थती दशयक अहिाल:- हा अहिाल महािाष्र शािंन, जलिंांपदा णिभागातफे दििषी िंप्टेंबि 
मणहन्यात प्रकाणशत केला जातो.  

3) जललेखा अहिाल:- हा अहिाल मखु्य अणभयांता, महािाष्र जलिंांपत्ती णिकािं कें द्र, औिांगाबाद 
याांचेतफे दििषी माचय मणहन्यात प्रकाणशत किण्यात येतो.  

4) स्स्थि णचन्हाांकन अहिाल:- हा अहिाल मखु्य अणभयांता, महािाष्र जलिंांपत्ती णिकािं कें द्र, औिांगाबाद 
याांचेतफे दििषी माचय मणहन्यात प्रकाणशत किण्यात येतो.  

5) महािाष्रातील 0 ते 250 हेक्टि पयंतच्या ल. पा. योजनाांची माणहती पसु्स्तका:- ही पसु्स्तका ग्रामणिकािं 
ि जलिंांधािि णिभागातफे प्रकाणशत केली जाते.  

6) International Commission on Irrigation & Drainage (ICID) Dictionary  
7) जलिंांिंाधन मांत्रालय, भाित िंिकाि (Ministry of Water Resources, Govt. of India)याांचे 

िंांकेतस्थळ.  
 

1.2 सिंचन क्षमता हनर्ममतीच्या हिहिध प्रणाली:- 

पजयन्याधाणित शेतीमधनू हांगामी णपकाांद्वािे णमळिा-या अप-ुया ि अणनस्श्चत स्िरुपाच्या शेतमाल 
उत्पादनात खात्रीशीि िाढ व्हािी या दृष्टीकोनातनू णिणिध प्रकािच्या सिंचन प्रिालींद्वािे सिंचन िंणुिधा 
पिुणिण्याच्या योजना शािंकीय के्षत्रात, तिेंच खाजगी के्षत्रातनू िाज्यात िाबिल्या गेल्या आहेत ि जात आहेत. 
भपूषृ्ठािि उपलब्ध होिा-या पाण्याचा तिेंच भजूलाचा िापि सिंणचत शेतीिंाठी किण्याच्या पढुील योजना 
महािाष्र िाज्यात अांमलात आिल्या आहेत.  
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1.2.1 भपूषृ्ठािरील पाण्याचा िापर:- 
 
अ) राज्यस्तरीय मोठे, मध्यम ि लघ ुप्रकल्प:- 
 

िाज्यस्तिीय पाटबांधािे योजना जलिंांपदा णिभागामाफय त शािंकीय योजना म्हिनू िाबणिल्या जातात. या 
योजनाांचे पढुील प्रमखु प्रकाि आहेत.  
 

 मोठ्या योजना:- ज्या योजनाांची णनर्ममत सिंचन क्षमता 10,000 हेक्टि पेक्षा जास्त अिंते अशा धिि-
कालिे योजना 
 

 मध्यम योजना:- ज्या योजनाांची णनर्ममत सिंचन क्षमता 2,000 ते 10,000 हेक्टि दिम्यान अिंते अशा 
धिि-कालिे योजना 
 

 लघ ुयोजना:- ज्या योजनाांची णनर्ममत सिंचन क्षमता 250 ते 2,000 हेक्टि दिम्यान अिंते अशा योजना. 
या अांतगयत धिि-कालिे योजना येतात, तिेंच नद्ाांिि कोल्हापिू पद्धतीचे बांधािे बाांधनू नदीपात्रात 
पािी िंाठिून व्यस्क्तगत उपिंा सिंचनाने नदीच्या दोन्ही काठािि सिंचन किण्याच्या योजनाांचाही 
अांतभाि होतो.  

 

ब) स्थाहनकस्तरीय प्रकल्प:- 
 

 जलिंांधािि णिभागामाफय त िाबणिल्या जािा-या ि 100 ते 250 हेक्टि दिम्यान सिंचन क्षमता 
अिंलेल्या धिि-कालिे योजना, उपिंा सिंचन योजना, को. प. बांधािे योजना िगैिे.  

 

 ज्याांची सिंचन क्षमता 100 हेक्टि पेक्षा कमी अिंते अशा धिि-कालिे योजना, पाझि तलाि, िंाठिि 
तलाि, उपिंा सिंचन योजना ि को. प. बांधािे योजना िगैिे. या योजना णजल्हा पणिषदे माफय त िाबणिल्या 
जातात.  

 

क) शािंकीय उपिंा सिंचन योजना:- 
 

 जलाशयातील पािी उचलनू मखु्यत: प्रकल्पबाणधताांच्या जणमनीिं सिंचन िंणुिधा पिुणिण्याच्या काही 
योजना शािंकीय खचात केल्या आहेत. जलाशयातनू, कालव्यातनू सकिा नदीिि बिाज (िि उचलले 
जािािे यांत्रचणलत दििाजे अिंिािा बांधािा) बाांधनू त्यामध्ये िंाठणिलेले पािी उचलनू ज्या णठकािी 
इति सिंचन िंणुिधा उपलब्ध निंतील अशा पजयन्याधाणित शेतीला उपिंा करून सिंचन िंणुिधा 
पिुणिण्याच्या काही योजनाही शािंकीय खचाने केल्या आहेत.  

 

ड) खाजगी उपिंा सिंचन योजना:- 
 

जलाशयातनू, कालव्यातनू तिेंच अणधिंणूचत (notified) नद्ाांमधनू पािी उचलनू शेतीला सिंचन 
िंणुिधा पिुणिण्यािंाठी खाजगी के्षत्रात िंहकािी सकिा व्यस्क्तगत उपिंा सिंचन योजनाांना मयाणदत प्रमािािि 
पािी उचलण्यािंाठी पििानगी शािंनामाफय त णदली जाते.  
 

इ) शेततळी:- 
 

शेतामध्ये चौििं िा आयताकृती आकािाचे शेततळे खोदनू त्यामध्ये पाििंाचे पािी िंाठिून सकिा नदी 
नाल्यातील पािी पाििंाळ्यात उचलनू ते िंाठिून त्यािि खिीप-िबी हांगामात िंांिक्षिात्मक सिंचन पिुणिण्याच्या 
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व्यस्क्तगत योजनाांना गेल्या काही िषापािंनू शािंकीय अनदुान णदले जात आहे. या योजना मखु्यत्िकेरुन कृणष 
णिभागामाफय त िाबणिल्या जातात.  

 
1.2.2 भजूलाचा िापर:- 

खोदलेल्या ि सिधन हिहिरी:- 

 खोदलेल्या णिणहिी:- जणमनीतील ििच्या स्तिात िंाठिा-या भजूलाचा (shallow water aquifer) 
िापि अशा णिणहिींद्वािे उपिंा सिंचनाने केला जातो. अशा योजना खाजगी के्षत्रात व्यस्क्तगत शेतक-
याांमाफय त हाती घेतल्या जातात.  

 

 सिधन णिणहिी:- जणमनीतील खडकात खोलिि िंाठलेल्या भजूलाचा (deep water aquifer) सकिा 
िाळू-गाळाच्या स्तिात (alluvial soil) खोलपयंत अिंिा-या भजूलाचा िापि, यांत्राने खोदलेल्या 
सिधन णिणहिीिि पािबडेु पांप (submersible pump) बिंिनू त्याच्या िंहाय्याने केला जातो. अशा 
योजनाही खाजगी के्षत्रात व्यस्क्तगत शेतक-याांमाफय त हाती घेतल्या जातात.  

 

ििील दोन्ही प्रकािात िंांपिूय भाांडिली गुांतििकू ही खाजगी के्षत्रातनू होत अिंली तिीही णिणहिीिि 
णिद्तु मोटाि-पांप बिंणििे यािंाठी शािंनाच्या णिणिध योजनाांमाफय त काही अनदुान णदले जाते सकिा अल्प दिाने 
कजय पिुिठा केला जातो. या योजनाांिंाठी लागिािी िीजही िंिलतीच्या दिाने पिुिली जाते. जि णिणहिीििील 
सिंचनािंाठी णठबक सकिा तुषाि सिंचन यांत्रिा बिंिायची अिेंल ति त्यािंाठी पि शािंनामाफय त अनदुान णदले 
जाते.  
 

1.2.3 पाणलोट के्षत्र हिकािं योजना:- 
 

पािलोट के्षत्रात पजयन्याद्वािे नैिंर्मगकिीत्या होिा-या भजूलभििात, पािलोट के्षत्रािि णिणिध प्रकािची 
जलिंांधाििाची कामे करुन िाढीि भजूलभिि किण्याच्या योजना शािंकीय योजना म्हिनू कृषी ि 
जलिंांधािि णिभागामाफय त िाबिल्या जात आहेत. या योजनाांमळेु अस्स्तत्िात अिंलेल्या णिणहिींच्या 
प्रभािके्षत्रात िाढीि भजूलभििामळेु निीन णिणहिी खोदनू त्यािि सिंणचत शेती किण्याची शक्यताही िाढते. ज्या 
पािलोट के्षत्रात अशी जलिंांधाििाची कामे केली जातात त्यामध्ये झालेल्या िाढीि भजूलभििामळेु िाढीि 
भजूलसिंचन क्षमता णनमाि होते. भजूलिंिेक्षि ि णिकािं यांत्रिेने णनधाणित केलेल्या प्रत्येक पािलोट के्षत्रात 
(एकूि िंांख्या 1531) जेिढ्या के्षत्रािि पािलोट णिकािं के्षत्राची कामे पिूय झाली अिंतील त्या प्रमािात णनमाि 
झालेल्या िाढीि सिंचन क्षमता णनर्ममतीची आकडेिािी स्ितांत्रपिे णिचािात घेतली जािे आिश्यक आहे.  
 

1.2.4 पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभके्षत्रात िोणारे िाढीि भजूलभरण:- 
 

 कालव्याांच्या लाभके्षत्रात कालिा-णितणिका-चा-या-शेतचा-या अशा णितिि यांत्रिेतनू पािी शेतापयंत 
पोहोचणिताना जणमनीत पािी पाझरुन त्यामळेु िाढीि भजूलभिि होते. तिेंच शेताला प्रिाही पध्दतीने पािी 
णदल्यािि त्यापैकी काही पािी खोलिि जणमनीत मरुुन त्यामळेुही िाढीि भजूलभिि होते. यामळेु लाभके्षत्रातील 
णिणहिींिि बिेच िाढीि सिंचन होते. अिें िाढीि भजूलभिि ि त्यामळेु होिािे िाढीि सिंचन हाही पाटबांधािे 
प्रकल्पाांचा अप्रत्यक्ष फायदा म्हिनू गिला जातो.  

1.3 हनमाण झालेली सिंचन क्षमता मापनाच्या पद्धती:- 

सिंचन णनर्ममतीच्या मानिणनर्ममत णिणिध प्रिालींचा अभ्यािं केल्यानांति िंणमतीच्या अिें णनदशयनािं 
आले की, िाज्यातील सिंचन णनर्ममती प्रिालींपैकी काही प्रिालींची सिंचन क्षमता ि प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्र याचे 
प्रत्यक्ष मोजमाप कििे शक्य अिंते ि तिें ते प्रत्यक्ष किण्यातही येते. काही प्रिालींची सिंचन क्षमता ि प्रत्यक्ष 
सिंणचत के्षत्र मात्र अनमुाणनत म्हिनू अथिा केिळ कागदोपत्री नोंदिीच्या आधािे माांडण्यात येते ि काही 
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प्रिालींबाबत ते काढताही येत नाही ि नोंदणिलेलेही निंते उदा. पाझि तलाि.  अशा प्रिालींची सिंचन क्षमता 
केिळ कागदोपत्रीच अनमुाणनत करून काढण्यात येते. त्यािं िैज्ञाणनक िा गणितीय आधाि देिे बिेचदा शक्य 
होत नाही. ििील िंिय बाबींचा णिचाि किता िंणमतीने सिंचन णनर्ममतीच् या प्रिालींची िगयिािी खालील प्रमािे 
केलेली आहे.  

'अ' या प्रिालीमधनू णनर्ममत झालेली सिंचन क्षमता प्रत्यक्ष के्षत्रािि मोजता येते. तिेंच णनर्ममत सिंचन 
क्षमतेपैकी प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्राची मोजिी पि किण्यात येते. (उदा. िाज्यस्तिीय मोठे, मध्यम, ि लघ ुप्रकल्प).  

'ब' या प्रिालीमधनू णनर्ममत सिंचन क्षमतेची प्रत्यक्ष के्षत्रािि मोजिी कििे णजकीिीचे ि कठीि अिंते. 
तिेंच णनर्ममत सिंचन क्षमतेपैकी प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्राचे मोजमाप णिणिध काििाांमळेु किण्यात येत नाही. केिळ 
नोंदिीद्वािे सिंणचत के्षत्र अनमुाणनत किण्यात येते. (उदा. जलिंांधािि णिभागाकडील ल. पा. तलाि, पाझि 
तलाि, भजूलाििील के्षत्र इ.).  

'क' या प्रिीलीमधील सिंचन क्षमता अनमुाणनतच अिंते आणि त्याद्वािे सिंणचत झालेले के्षत्रही 
अनमुाणनतच अिंते. (उदा. शेततळी).  

िि उल्लेखलेल्या शािंनाच्या णिणिध णिभागाांमाफय त बाांधलेल्या लहान-मोठ्या क्षमतेच्या प्रकल्पाांद्वािे, 
तिेंच खाजगी के्षत्रातील उपिंा सिंचन योजनाांद्वािे आणि णिणहिींद्वािे सिंचन क्षमता णनमाि केली जाते. णनमाि 
झालेल्या सिंचन क्षमतेचे मापन पढुील प्रमािे केले जाते.  

 

1. 3. 1 हनर्ममत सिंचन क्षमता ि सिंहचत के्षत्राची प्रयकयक्ष मोजणी करता येणा-या प्रणाली  

यामध्ये प्रामखु्याने जलिंांपदा णिभागाांतगयतच्या िाज्यस्तिीय प्रकल्पाांचा िंमािेश किता येईल.  

अ) धरण-कालिे योजना:- 
 

 मोठे प्रकल्प:- उपलब्ध नकाशाांचा (topo sheet) अभ्यािं करून धिि बाांधण्यािंाठी िंकृद्दशयनी 
िंोईची जागा णनिडली जाते. त्या णठकािच्या पािलोट के्षत्रात अिंलेल्या िंिय पजयन्यमापन ि 
िंणितामापन कें द्राांच्या मागील 30 ते 60 िषाच्या उपलब्ध नोंदींिरून धिि स्थळी 75 टक्के 
णिश्िािंाहय तेने णकती जलिंांपत्ती उपलब्ध होईल (िंिािंिीने 4 िषांपैकी 3 िषामध्ये धिि पिूय भिेल 
एिढी)हे णनस्श्चत करून, तेिढा पािीिंाठा धििाच्या जलाशयात होईल एिढी धििाची उांची ठेिली 
जाते. अिषयिप्रिि भागाला बहुताांशी सिंचन लाभ होत अिेंल ति ही णिश्िािंाहयता 50 टक्के एिढी (4 
िषांपैकी 2 िषामध्ये धिि पिूय भिेल अशी) णशथील केली जाते. धिि िंाठ्यातनू णपण्याचे पािी ि 
औद्ोणगक िापि यािंाठी लागिािा पािीिंाठा णिचािात घेऊन उिलेल्या पािीिंाठ्यातनू कालव्याद्वािे 
सिंचन िंणुिधा पिुणिण्याचे णनयोजन केले जाते.  

 

कालव्याखाली सिंचनािंाठीची पीकिचना ही कृषी णिभागाच्या मान्यतेनिुंाि ठिते. मोठ्या प्रकल्पाच्या 
पीकिचनेत िंामान्यपिे काही टक्के बािमाही णपके (ऊिं, केळी िगैिे) अांतभूयत केली जातात,तिेंच 
हांगामी, दहुांगामी ि उन्हाळी णपकाांचाही अांतभाि केला जातो. खिीप हांगामात मधेच पाििंाने ताि णदला 
सकिा पाििंाळा लिकि िंांपला, ति खिीप णप कािं पािी देण्याच्या दृष्टीने काही टक्के खिीप णपकाांचा 
अांतभाि पीकिचनेत केला जातो. बािमाही णपकाांना खिीप हांगामातही पािी णदले जाते.  
 

 अशा प्रकािे जेिढ्या पीक के्षत्रािं (cropped area) सिंचन िंणुिधा पिुणिण्याचे प्रकल्पाचे णनयोजन 
अिंते त्या के्षत्राएिढी प्रकल्पाची "णनर्ममत  सिंचन क्षमता" अिें म्हितात.  
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 ज्या िेळी धििाचे काम पिूय होऊन जलाशयात पिूय िंाठा होऊ शकतो आणि कालि-ेशाखा कालि-े
णितणिका-उपचा-या-लघचुा-या ि णिमोचक याांची िंिय कामे पिूय होऊन िंिय लाभके्षत्राला पािी देता 
येण्याची णिंद्धता णनमाि होते, त्या िेळी प्रकल्पीय सिंचन क्षमता णनमाि झाली अिें िंमजले जाते.  

 

 मध्यम प्रकल्प:- पािी िंाठ्याची णिश्िािंाहयता ब-याच प्रकल्पाांच्या बाबतीत 75 टक्क्यािरून 60 
टक्के आणि अिषयिप्रिि के्षत्रािंाठी 50 टक्के एिढी ठेिली जाते. यामळेु तुलनेने धििातील 
पािीिंाठा िाढतो. यापैकी क्िणचत काही प्रकल्पाांििील पीकिचनेत बािमाही णपकाांचा िंमािशे अिंला 
तिीही बहुताांश प्रकल्पात खिीप, िबी ि दहुांगामी णपकाांचा अांतभाि अिंतो. ज्या प्रकल्पाांच्या 
पीकिचनेत, फक्त हांगामी णपकाांिंाठीची पीकिचना अिंते त्या जलाशयातील िंिय उपयकु्त/चल 
पािीिंाठ्याचा िापि िबी हांगामाअखेि होत अिंल्यामळेु उन्हाळी हांगामात जलाशयातनू 
बाष्पीभिनामळेु मोठ्या प्रमािात होिािा पाण्याचा अपव्यय िाचतो.  

 

 लघ ु प्रकल्प:- या प्रकल्पामध्ये िंियिंामान्यपिे 50 टक्के णिश्िािंाहय तेएिढा पािीिंाठा किण्याचे 
णनयोजन अिंते ि पीक िचनेत केिळ खिीप, िबी ि दहुांगामी णपकाांचाच अांतभाि अिंतो. त्यामळेु 
उन्हाळी हांगामात बाष्पीभिनामळेु मोठ्या प्रमािात होिािा पािीनाश िाचतो.  

 

 कोल्िापरू पद्धतीचे बंधारे:- ज्या नद्ाांमध्ये पाििंाळ्यानांति िबी हांगामात थोडाफाि प्रिाह अिंतो 
सकिा ििच्या बाजलूा अिंिा-या धििातनू िबी हांगामात नदीमध्ये पािी िंोडण्याची शक्यता अिंते, 
तेथेच हे बांधािे बाांधिे योग्य अिंते. बांधा-याच्या स्तांभामध्ये अिंलेल्या गाळ्यात अध्या मीटि उांचीचे 
लोखांडी दििाजे एकािि एक घट्ट बिंिून त्याद्वािे केिळ नदीपात्रात    बांधा-याच्या ििच्या बाजिूं 
पािीिंाठा केला जातो. पाििंाळ्या अखेिीिं मजिुाांच्या िंहाय्याने दििाजे बिंिून ते जलाभेद् करुन 
नदीचा प्रिाह अडणिला जातो. पाििंाळ्याआधी दििाजे काढून घेतल्यामळेु नदीला येिा-या पिुाबिोबि 
येिािा गाळ-िाळू खाली िाहून जाण्यािं मदत होते ि पिुाचे पािी बांधा-यातनू िहाण्यािंाठी मागय 
मोकळा िाहून पिुाची उांची मयादेत िहाते. बांधा-यात िंाठलेले पािी दोन्ही काठाििील शेतकिी स्ित: 
पांपाने उपिंनू हांगामी, दहुांगामी णपके घेतात. िबी हांगामात िंरुुिातीला पािी उपिंले तिी नदीचा प्रिाह 
हांगामातील पणहले 2-3 मणहने िाहील ि तो अडणिल्यामळेु बांधा-याच्या िंाठिि क्षमतेच्या दीड ते दोन 
पट एिढ्या पाण्याचा िापि करून िबी ि दहुांगामी (खिीप-िबी) णपके घेतली जातील या गहृीतकािि या 
प्रकल्पाांची णनर्ममत  सिंचन क्षमता ठिणिली जाते. ििच्या धििातनू फक्त िबी हांगामात सकिा िंिय िषयभि 
पािी िंोडण्याची शक्यता/णनयोजन अिंले ति त्यानिुंाि सिंचन क्षमता ठिणिली जाते.  

 

 यंत्रचहलत लोखंडी दरिाजे अिंलेले बंधारे-बराज (Barrage):- मोठ्या नद्ाांच्या पात्राची रुां दी 
बिीच अिंल्यामळेु अशा णठकािी कामगािाांकििी,ब-याच मोठ्या िंांख्येने अिंलेले को. प. बांधा-याचे 
अध्या मीटि उांचीचे दििाजे पाििंाळ्याअखेिीिं बिंणििे ि पढुील पाििंाळ्यापिूी काढून घेिे हे 
अणतशय िेळखाऊ ि णजकीिीचे काम होते. अिें दििाजे बिंणिल्यािि ऑक्टोबि-नोव्हेंबिमध्ये 
अिकाळी पाििंामळेु नदीला पिू आल्यािं दििाजे िेळेिि काढता न आल्यामळेु पिूपातळी िाढून 
काठाििील मातीभिाि िाहून जाऊन (outflanking)बांधा-याचे फाि मोठे नकुिंान होण्याची शक्यता 
अिंते. त्यामळेु अशा नद्ाांिि मोठ्या आकािाचे ििती उचलता येतील अिें यांत्रचणलत लोखांडी दििाजे 
अिंिािे बांधािे (Barrage) बाांधिे आिश्यक ठिते. अिें दििाजे अल्पकाळात िि उचलता 
आल्यामळेु अिकाळी आलेल्या पिुामध्ये बांधा-याचे नकुिंान होत नाही. मोठ्या नद्ाांचे तळउताि कमी 
अिंल्यामळेु बांधा-याांच्या ििच्या बाजिूं ब-याच दिूपयंत नदीपात्रातच बिाच जास्त पािीिंाठा होतो ि 
प्रकल्पाची सिंचनक्षमताही िाढते. या पािीिंाठ्यातनू शेतक-याांनी व्यस्क्तगतिीत्या उपिंा सिंचन किाि े
अिें णनयोजन अिंते. या बांधा-यामध्ये दििाजे पाििंाळ्याअखेिीिं अल्पिेळात खाली िंोडता येत 
अिंल्यामळेु अणधक णिश्िािंाहयतेचा पािीिंाठा होण्याची शक्यता अिंते. नदीच्या पाििंाळ्यानांतिच्या 
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अपेणक्षत प्रिाहानिुंाि सकिा ििच्या बाजचू्या धििातनू पािी िंोडण्याचे णनयोजन अिेंल ति त्यानिुंाि 
एकूि पािीिापि ठिणिला जातो ि पीक िचनेनिुंाि णनर्ममत  सिंचन क्षमता णनस्श्चत केली जाते.  

 

ब) जलाशयातून िा अहधिंहूचत नदीतून शािंकीय ि खाजगी व्यक्ततगत / िंिकारी उपिंा सिंचन 
योजना:- 

i) खाजगी के्षत्रातील उपिंा सिंचन योजना:- 
 

 पढुील प्रकािच्या योजनाांद्वािे णनर्ममत सिंचनक्षमतेची आकडेिािी जलिंांपदा णिभागामाफय त िंांकणलत 
केली जाते.  
 

 जलाशयाििील उपिंा सिंचन योजना - ब-याच णठकािी प्रकल्पबाणधताांचे पनुियिंन हे जलाशयाच्या 
कडेच्या ििच्या बाजिूं केले जाते. अशा प्रकल्पबाणधताांच्या जणमनीिं सिंचनलाभ णमळािा यािंाठी 
जलाशयातील काही टक्के पािीिंाठा िाखनू ठेिला जातो. जलाशयातनू व्यस्क्तगत स्िरुपात पांपाने 
पािी उपिंनू ते सिंचनािंाठी िापिले जाते. काही णठकािी िंहकािी तत्िािि प्रकल्पबाणधताांिंाठी 
िंामदुाणयक उपिंा सिंचन योजनेद्वािे सिंचन िंणुिधा उपलब्ध केल्या जातात. या खाजगी के्षत्रातील 
योजनाांना शािंनातफे जलाशयातनू पािी उपिंण्यािं पििानगी णमळाल्यानांति योजना पिूय झाल्या की 
मांजिू पािी िापि ि पीकिचना यानिुंाि सिंचन क्षमता णनर्ममती होते.  

 

 कालव्याििील उपिंा सिंचन योजना - कालव्याच्या पातळीपेक्षा जास्त पातळीिि अिंलेल्या दोन्ही 
बाजचू्या जणमनीला प्रिाही पद्धतीने पािी देिे शक्य निंते. अशा के्षत्राला सिंचन लाभ णमळािा म्हिनू 
प्रकल्पीय सिंचन क्षमतेच्या काही टक्के एिढ्या के्षत्राला कालव्यातनू उपिंा सिंचनाने पािी देण्याची 
पििानगी शािंनातफे णदली जाते. अशा व्यस्क्तगत / िंहकािी योजना पिूय झाल्यािि णदलेल्या 
मांजिुीनिुंाि त्याििील णनर्ममत  सिंचन क्षमता णिचािात घेतली जाते.  

 

 नद्ाांििील उपिंा सिंचन योजना - अणधिंणूचत नद्ाांिि पाण्याच्या उपलब्धतेनिुंाि खाजगी उपिंा 
सिंचनािं पििानगी जलिंांपदा णिभागामाफय त णदली जाते. अणधिंणूचत निंलेल्या नद्ाांििील उपिंा 
सिंचनािं णजल्हाणधका-यामाफय त पििानगी णदली जाते. अशा योजना पिूय झाल्यािि मांजिू 
पािीिापिानिुंाि णनर्ममत  सिंचन क्षमता णहशेबात धिली जाते.  

 

ii) शािंकीय उपिंा सिंचन योजना:- 
 

नदीखो-यातील माथ्यानणजकच्या (close to ridge line) ििच्या पातळीिि अिंलेल्या जणमनीिं धिि-
कालिे योजनाांद्वािे प्रिाही पध्दतीने सिंचन िंणुिधा पिुणिता येत नाहीत ि तेथे भजूल उपलब्धीही मयाणदत अिंते. 
या पणिस्स्थतीमळेु तेथील जनतेच्या पाण्याशी णनगणडत अिंलेल्या णिकािंािि ब-याच मयादा पडतात. अशा 
के्षत्राला जलाशय, कालिे सकिा नद्ातनू पािी उपिंनू सिंचनािंाठी पिुणिले तिच त्याांचा कृणष के्षत्रातील णिकािं 
होऊ शकतो. अशा उपिंा सिंचन योजनाांचा भाांडिली खचय ि त्याच बिोबि प्रत्यािती खचयही (िीज िापि, पांप-
मोटाि याांची देखभाल दरुूस्ती ि घिंािा िगैिे) बिाच जास्त अिंतो.  

 

कृष्िा-गोदाििी खो-यात नदीतांटा लिाद णनिाड्यानिुंाि िाज्याच्या िाट्याला आलेले पािी प्रिाही 
सिंचनाने िापिण्यािं नैिंर्मगक ि भौगोणलक मयादा येत अिंल्यामळेु काही णठकािी उपिंा सिंचन योजनाांद्वािे 
केलेला पािी िापि अणनिायय ठितो. काही प्रकल्पाांिि जलाशयातनू पािी उपिंनू प्रकल्प बाणधताांना पािी 
सिंचनािंाठी पिुणिण्याच्या शािंकीय योजनाही हाती घेतल्या आहेत.  

 

अशा िंिय प्रकािच्या योजनाांतगयत पांप-मोटाि यांत्रिा पिूय क्षमतेच्या बिंणिल्या अिंल्या तिीही जिंजशी 
पािी णितिि यांत्रिा प्रत्यक्षात पिूय होत जाते, तिंतशी सिंचन क्षमता णनमाि झाली आहे अिें गहृीत धिले जाते. 
योजनेचे िंिय काम पिूय झाल्यानांतिच अांणतम सिंचन क्षमता णनमाि होते.  
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1.3.2 हनर्ममत सिंचनक्षमतेची आकडेिारी:- 
 

िाज्यस्तिीय प्रकल्पाांद्वािे दििषी जेिढी सिंचन क्षमता णनमाि होते, णतची आकडेिािी जलिंांपदा 
णिभागामाफय त दििषी प्रकाणशत होिा-या अहिालात दशयणिली अिंते.  जेिढ्या लाभके्षत्रािि कालिा-
णितणिका-चा-या-उपचा-या ि णिमोचक अशा णितिि व्यिस्थेद्वािे शेतापयंत पािी पोहोचणिता येण्याची क्षमता 
णनमाि झाली अिेंल, आणि सिंचनक्षमता णनर्ममती झालेल्या के्षत्राला सिंचनािंाठी लागिा-या पाण्याएिढी 
िंाठिि क्षमता धििात णनमाि झाली अिेंल, तेिढ्या के्षत्रािि त्या िषाअखेि सिंचन क्षमता णनमाि झाली आहे 
अिें िंमजले जाते. ज्या िषात मागील िषानांति जेिढ्या अणतणिक्त के्षत्रािं सिंचनािंाठी पािी देता येऊ शकते, 
तेिढी सिंचन क्षमता णनर्ममती त्या िषात झाली आहे अिें िंमजले जाते.  
 

1.3.3 अनपुयतुत सिंचन क्षमता (Dry Potential):- 
 

महामांडळाांच्या काययकािी िंांचालकाांिंमिते झालेल्या बैठकीतील चचेतनू पढुील महत्िाचा मदु्दा 
िंणमतीच्या णनदशयनािं आला. काही प्रकल्पाांचे बाबतीत धििात पिेुशी िंाठिि क्षमता णनमाि झालेली अिंते, 
पिांतु कोित्याही काििाांमळेु उदा. कालव्याििील एखादा मोठा जलिेंत ू(Aqueduct) सकिा नाल्याििील एखादे 
बाांधकाम (cross drainage work) याांचे काम अपिेु िाणहल्यामळेु, सकिा कालव्याच्या काही लाांबीमध्ये 
भिूंांपादनािं णिलांब झाल्यामळेु तेथील मातीकाम न झाल्यामळेु, त्याच्या खालच्या भागात कालव्यातनू सकिा 
णितिि व्यिस्थेतनू पािी जाऊ शकत नाही. पिांतु त्या खालच्या भागातील काही णितणिका-चा-या-उपचा-या ि 
णिमोचक याांची िंिय कामे पिूय झाल्यामळेु पढुील िषात पािी कालव्यातनू येताच ते सिंचनािंाठी शेतापयंत 
पोहोचणिण्याची िंिय णितिि यांत्रिा तयाि अिंते. अशा णठकािी ििील अडथळ्यामळेु त्यािषी शेतात पािी 
जाऊ शकत निंले तिीही णितिि यांत्रिेची इति िंिय के्षत्रीय कामे पिूय झाल्यामळेु तेिढी सिंचन क्षमता णनमाि 
झाली आहे अिें गहृीत धिले जाते. दििषीच्या एकूि सिंचन क्षमता णनर्ममतीमध्ये जेिढ्या के्षत्रािि ििीलप्रकािे 
सिंचन णनर्ममती होते णतला 'अनपुयकु् त सिंचन क्षमता' (Dry potential) अिें िंांबोधिे िंांयसु्क्तक िाहील अिें 
िंणमतीचे मत आहे. कािि हे के्षत्र 'णनर्ममत सिंचन क्षमता' म्हिनू दाखणिले तिीही अशा लाभके्षत्रािि त्यािषी तिी 
प्रत्यक्ष सिंचन होण्याची शक्यता निंते.  

 

आधीच्या िषात 'अनपुयकु् त सिंचन क्षमता' म्हिनू गिल्या गेलेल्या के्षत्रािि, जेव्हा कालव्याििील 
अपिेु िाणहलेले बाांधकाम पिूय होते सकिा भिूंांपादन होऊन मातीकाम पिूय होते, तेव्हा शेतािि प्रत्यक्ष पािी 
जाण्याची क्षमता णनमाि झाल्यामळेु तेिढी अनपुयकु् त सिंचन क्षमता ही त्यानांतिच्या िषात 'णनर्ममत सिंचन 
क्षमता' म्हिनू गिली जाते.  

 

िंन 2001-02 ते 2010-11 या 10 िषामध्ये जी सिंचन क्षमता कालव्याखाली णनर्ममत झाली होती ि 
त्यापैकी णकती के्षत्रािि 'अनपुयकु् त सिंचन क्षमता' णनमाि झाली होती याची माणहती महामांडळाांच्या काययकािी 
िंांचालकाांकडून मागणिली होती ती खालीलप्रमािे आहे. 'अनपुयकु् त सिंचन क्षमते' मळेु णनर्ममत सिंचन क्षमता ि 
प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्र यामध्ये तेिढ्याने णनस्श्चतपिे तटू येते.  
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ततता क्र. 1.1 

जनू 2001 ते जनू 2010 अखेर हनर्ममत सिंचन क्षमतेपैकी अनपुयतुत सिंचन क्षमता 
(Dry Potential) 

 

णनर्ममत 
सिंचन 
क्षमता

अनपुयकु्त 
सिंचन 
क्षमता

णनर्ममत 
सिंचन 
क्षमता

अनपुयकु्त 
सिंचन 
क्षमता

णनर्ममत 
सिंचन 
क्षमता

अनपुयकु्त 
सिंचन 
क्षमता

णनर्ममत 
सिंचन 
क्षमता

अनपुयकु्त 
सिंचन 
क्षमता

णनर्ममत 
सिंचन 
क्षमता

अनपुयकु्त 
सिंचन 
क्षमता

णनर्ममत 
सिंचन 
क्षमता

अनपुयकु्त 
सिंचन 
क्षमता

1 2001 1225.9 0 825.9 0.53 339.58 0 82.19 6.1 1174 0.92 3648 7.55

2 2002 1262.5 0 828.6 0.75 340.64 1.54 83.08 5.93 1183.9 0.92 3699 9.14

3 2003 1299.5 0 844.8 9.2 341.01 0 86.83 6.49 1196.5 0.92 3769 16.61

4 2004 1339.1 0 864.8 12.05 342.84 0 87.23 6.58 1213.2 0.92 3847 19.55

5 2005 1371.9 2.79 900.7 20.14 345.32 0 89.13 6.5 1244.6 1.43 3952 30.86

6 2006 1405.6 4.09 951.4 37.32 349.22 0.44 96.53 7.04 1289.9 8.26 4093 57.15

7 2007 1465.7 7.6 1014 75.39 372.38 3.52 100.82 7.96 1329.4 14.25 4283 108.72

8 2008 1480.9 8.11 1062 105.49 390.29 19.84 107.73 10.56 1370.6 17.36 4412 161.36

9 2009 1504.6 8.11 1077 113.13 429.27 49.23 113.42 13.71 1403.3 25.15 4527 209.33

10 2010 1533.6 8.37 1100 127.79 443.83 42.59 117.69 20.09 1394.9 32.41 4590 231.25

* गोदाििी मिाठिाडा पाटबांधािे णिकािं महामांडळ, औिांगाबाद याांच्या अांतगयत अिंलेल्या मालेगाि पाटबांधािे णिभाग, मालेगाि या णिभागाकडील तापी खोऱ्यातील 
प्रकल्पाांचा या माणहतीत िंमािेश आहे.

एकूण मिाराष्र
अ. 
क्र.

जनू 
अखेिची 
सिंचन 
क्षमता

* तापी  पाटबांधािे  
णिकािं महामांडळ, 

जळगाांि

कोकि पाटबांधािे  
णिकािं महामांडळ, ठािे

गोदाििी मिाठिाडा  
पाटबांधािे  णिकािं 

महामांडळ, औिांगाबाद

पीकक्षेत्र हजाि हे.

महािाष्र कृष्िा खोिे  
णिकािं महामांडळ, पिेु

णिदभय पाटबांधािे  
णिकािं महामांडळ, 

नागपिू

 
 

1.3.4 हनर्ममत सिंचन क्षमता ि प्रयकयक्ष सिंहचत के्षत्राचे केिळ नोंदणीद्वारे अथिा टतकेिारीने 
अनमुाहनत के्षत्र काढण्यात येत अिंणा-या प्रणाली 
  

यामध्ये सिंचन णनर्ममतीच्या खालील प्रकािाांचा िंमािेश किता येईल.  
 

अ) स्थाहनकस्तरीय प्रकल्प:- 250 हेक्टिच्या आत सिंचनक्षमता अिंलेल्या या प्रकल्पाांििील दििषी 
णनमाि झालेल्या ि अद्याित सिंचनक्षमतेची आकडेिािी मखु्य अणभयांता, लघ ु पाटबांधािे (स्थाणनक स्ति), 
जलिंांधािि णिभाग याांचे माफय त प्रिंतृ होते.  
 
णनर्ममत सिंचन क्षमता:- धिि-कालिे प्रकल्प, को. प. बांधािे, उपिंा सिंचन योजना ि िंाठिि तलाि यामधनू 
प्रत्यक्ष सिंचन होत अिंल्यामळेु िंांकस्ल्पत िंाठा सकिा िंांकल्पीत पािीिापि आणि प्रकल्पीय पीकिचना 
यानिुंाि णनर्ममत सिंचनक्षमता ठिणिली जाते. पाझितलाि ि भणूमगत बांधािे याद्वािे भजूलाचे िाढीि पनुभयिि 
होऊन अप्रत्यक्ष सिंचन होत अिंल्यामळेु त्याला अप्रत्यक्ष अनमुाणनत णनर्ममत सिंचन क्षमता अिें म्हिता येईल.  
 

सिंणचत के्षत्र:- या प्रिालींद्वािे दििषी प्रत्यक्ष णकती पािीिंाठा होतो ि णकती सिंचन होते याचे मोजमाप केले जात 
नाही. पिांतु णनर्ममत सिंचनक्षमतेच्या ठिाणिक टक्के के्षत्र सिंणचत होते अिें गहृीत धरुन सिंणचत के्षत्राची 
आकडेिािी तयाि केली जाते.  
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ब) खाजगी के्षत्रातील खोदलेल्या हिहिरी ि सिधन हिहिरी :- 
 

भजूलाचा सिंचनािंाठी होिािा िापि हा पिूयत: खाजगी के्षत्रात होत आहे. शहिे ि गािातील णिणहिी, 
णपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोत म्हिनू िापिल्या जािाऱ्या िंामदुाणयक णिणहिी सकिा ज्यािि बऱ्याच गािाांिंाठी 
पािी पिुिठा (Regional water supply scheme) किण्याची योजना अिंते अशा णिणहिी आणि औद्ोणगक 
के्षत्रािंाठी पािीिापि होिाऱ्या णिणहिी िंोडल्यािं, उिलेल्या िंिय णिणहिींच्या पाण्याचा िापि सिंचनािंाठी होतो. 
सिंचन क्षमता णनर्ममतीमध्ये भजूलाचा िाटा फाि महत्िाचा आहे.  

 

या िंिय णिहीिींद्वािे प्रत्यक्षात णकती सिंचन क्षमता णनमाि झाली आहे, हे ठिणििे हा अत्यांत अिघड ि 
जणटल प्रश्न आहे हे पढुील णििचेनािरून स्पष्ट होईल. भजूलाद्वािे णनमाि होऊ शकिािी अांणतम सिंचन क्षमता 
ि प्रत्यक्ष णनर्ममत सिंचन क्षमता या बाबतची िंिय आकडेिािी िंांकणलत किण्याचे काम 'भजूल िंिेक्षि ि 
णिकािं यांत्रिा, पिेु' याांचे माफय त केले जाते. त्यािंाठी िाज्यातील प्रमखु 5 नदीखोऱ्याांची णिभागिी 15 
उपखोऱ्यात ि 1531 पािलोट के्षत्रात करुन पािलोट िाि िंिय आकडेिािी त्याांचेमाफय त िंांकणलत केली जाते.  

 

दििषाअखेि भजूलाद्वािे णनमाि झालेली सिंचन क्षमता ठिणिताना पढुील अडचिी येतात. ज्या लघ ु
पािलेाट के्षत्रात भजूलिापि कमी अिेंल तेथे घेतलेल्या निीन णिणहिी यशस्िी होण्याची शक्यता जास्त अिंते. 
याउलट भजूलिापि बिाच जास्त अिंलेल्या शोणषत (critical watersheds) ि अणतशोणषत (overexploited) 
लघपुािलोटके्षत्रात निीन घेतलेल्या णिणहिी यशस्िी होण्याची टक्केिािी फाि कमी अिंते. एका अस्स्तत्िातील 
णिणहिीच्या प्रभाि के्षत्रात (Influence zone)निीन णिणहिी घेतल्या ति अस्स्तत्िातील णिणहिीतनू उपिंता 
येिाऱ्या पाण्याचे प्रमाि कमी होऊन त्याखालची सिंचन क्षमता कमी होऊन नव्या णिणहिीिि अल्प प्रमािात 
सिंचन क्षमता णनमाि होते. यामळेु णिणहिींची िंांख्या िाढली तिी त्या लघ ुपािलोट के्षत्रातील एकणत्रत सिंचन 
क्षमता फािशी िाढत नाही. शेकडो िा हजािो िषात झालेल्या भजूलभििामळेु भगूभात खडकामध्ये खोलिि 
पािीिंाठे णनमाि झाले अिंतात. सिधन णिहीिींद्वािे ते उपिंल्यािं पाििंाळ्यात दििषी त्याांचे पनुभयिि होत 
निंल्यामळेु कालाांतिाने अशा णिणहिी कोिड्या पडतात.  अिें अिंले तिीही णकत्येक सिधन णिणहिी खोदल्या 
जातात, पिांतु त्यापैकी केिळ 10-15 टक्केच यशस्िी होतात. एकूि खोदलेल्या सिधन णिणहिींची गिना कििेही 
अशक्य अिंते. त्यातील यशस्िी णिणहिींिि णिद्तुपांप बिंणिल्यामळेु त्याांची गिना केली जाऊ शकते. 
खोदलेल्या णिणहिींची गिना कििे तलुनेने िंोपे अिंते.  या िंिय काििाांमळेु िषाअखेि एकूि अस्स्तत्िात 
अिंलेल्या णिणहिींच्या िंांख्येिि त्यािषाअखेि णनमाि झालेली सिंचन क्षमता ठिणििे योग्य ठित नाही.  

 

िाज्यात अस्स्तत्िात अिंलेल्या खोदीि णिणहिी ि सिधन णिणहिी याांची गिना (census) मखु्य 
अणभयांता, लघ ुसिंचन जलिंांधािि णिभाग याांचे माफय त अणनयतकाणलक पध्दतीने केली जाते. अशी 4 थी गिना 
2011-12 मध्ये केली आहे ि त्यानिुंाि णिणहिींची िंांख्या पढुीलप्रमािे आहे.  

 

ततता क्र. 1.2 
 

राज्यातील हिहिरींची िंंख्या*  
 

के्षत्र णिद्तुपांप 
अिंलेल्या णिणहिी 

णिद्तुपांप 
निंलेल्या णिणहिी 

मोट अिंलेल्या 
णिणहिी 

एकूि णिणहिी 

लाभके्षत्रातील  4,46,505 38,987 121 4,85,613 

लाभके्षत्राबाहेिील 14,47,176 1,63,896 4,576 16,15,648 

एकूि 18,93,681 2,02,883 4,697 21,01,261 
*भजूल िंिेक्षि ि णिकािं यांत्रिेकडून िंणमतीच्या णदनाांक 17/07/2013 िोजीच्या पत्राच्या अनषुांगाने णद. 20/07/2013 िोजी िंादि 
केलेली माणहती.  
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भजूल िंिेक्षि ि णिकािं यांत्रिेमाफय त बऱ्याच लघ ु पािलोट के्षत्रातील काही प्राणतणनधीक णिणहिी 
णनिडून त्यामधील भजूलाची पातळी पाििंाळ्यापिूी ि पाििंाळ्या अखेिीिं मोजली जाते. त्या आधािे त्यातनू 
िंिािंिी णकती पािी उपलब्ध होईल (draft in hectare meter) याचा अांदाज बाांधला जातो. णिणहिीिि 
घेतलेल्या णप काांिरून िंिािंिी पीकिचना ठिणिली जाते ि िंिािंिीने प्रत्येक णिणहिीिि णकती के्षत्राला सिंचन 
िंणुिधा पिुणिता येतील याचा अांदाज केला जातो. अशा आकडेिािीच्या आधािे भजूलाद्वािे दििषा अखेिीिं 
णकती सिंचन क्षमता णनर्ममत  झाली आहे हे णनस्श्चत केले जाते. तथाणप प्रत्येक िषी होिािे नैिंर्मगक भजूलभिि हे 
त्या त्या िषीच्या पाििंाच्या पणिमािािि (magnitude) आणि पडण्याच्या प्रकािानिुंाि (अल्प पजयन्यिंत्रात 
तीव्रतेने पडिािा, ब-याच पजयन्यिंत्रात कमी तीव्रतेने पडिािा िगैिे) कमी जास्त होत अिंल्यामळेु त्या त्या 
िषीची णनर्ममत भजूल सिंचन क्षमता िगेिगेळी अिंते. पिांतु एिढा बािकािा भजूल िंिेक्षि ि णिकािं 
यांत्रिेमाफय त केला जात नाही. या िंिय मयादा णिचािात घेऊनच भजूल णनर्ममत  सिंचन क्षमतेच्या आकडेिािीकडे 
पाणहले पाणहजे.  
 

 दििषी णिणहिींची िंांख्या िाढत अिंल्यामळेु िंियिंामान्यपिे एकूि सिंणचत के्षत्रही काही प्रमािात 
िाढत अिंते. त्यामळेु या आकडेिािीतनू दििषीचे एकूि पजयन्याचे पणिमाि ि सिंणचत के्षत्र याांचा िंांबांध मात्र 
लािता येत नाही.  
 

1.3.5 अनमुाहनत सिंचन क्षमता ि अनमुाहनत सिंहचत के्षत्र अिंलेली प्रणाली:- 
 

 यामध्ये प्रामखु्याने कृणष णिभागामाफय त किण्यात येिा-या शेततळ्याांचा िंमािेश होतो.  
 

  शेततळी - शेतामध्ये चौििं सकिा आयताकृती तळे खोदनू त्यामध्ये पाििंाचे पािी िंाठिनू जलिंांधािि ि 
भजूलभिि केले जाते, सकिा त्याच्या तळात ि बाजिूं पॉलीथीलीन शीट घालनू ते जलाभेद् केले जाते. त्यामध्ये 
पाििंाचे पािी िंाठिून सकिा पाििंाळ्यात नणजकच्या नाल्याचे पािी उपिंनू ि िंाठिून ठेिले जाते. खिीप 
हांगामात मध्येच पाििंाने ताि णदल्यािं िंांिक्षिात्मक सिंचनािंाठी (protective irrigation) उपिंा करून 
पाण्याचा िापि किता येतो. उिलेले पािी िबी हांगामात सिंचनािंाठी िापिता येते. शेततळी खोदण्यािंाठी 
शािंनामाफय त अनदुान णदले जाते. शेततळ्याांद्वािे मयाणदत प्रमािािि सिंचन क्षमता णनर्ममती होते. प्रत्येक 
शेततळ्याच्या पािीिंाठिि क्षमतेनिुंाि ि प्रणत हेक्टि िंांिक्षिात्मक सिंचन ि िबी हांगामातील 1-2 पािीपाळ्या 
यािंाठी लागिािे पािी णिचािात घेऊन णनर्ममत सिंचन क्षमता काढली जाते. याद्वािे होिा-या णनर्ममत 
सिंचनक्षमतेची अनमुाणनत आकडेिािी कृणष णिभागामाफय त िंांकणलत होते.  
  

यािि होिा-या प्रत्येक हांगामातील प्रत्यक्ष सिंचनाचे मोजमाप कृणषिंहायकामाफय त केले जात नाही.  
जेिढी अनमुाणनत सिंचन क्षमता अिेंल तेिढेच सिंणचत के्षत्र आहे अिें गहृीत धिले जाते. त्यामळेु अिषयि 
िषातही सिंणचत के्षत्र हे णनर्ममत सिंचन क्षमते एिढेच णदिंते.  

1.4 राज्यातील हनर्ममत सिंचन क्षमतेची आकडेिारी:- 

हिहिध प्रणालीद्वारे िंन 2001-02 ते 2010-11 या दिा िर्षाच्या कालािधीत हनमाण झालेली 
प्रकल्पीय सिंचनक्षमता:- 
 

 िाज्यस्तिीय प्रकल्पाांच्या श्िेतपणत्रकेतील माणहतीनिुंाि (अ प्रिाली) ििील अ, ब ि क या प्रिालींद्वािे 
जनू 2001अखेि ते जनू 2010 अखेि या 10 िषात णनमाि झालेली सिंचन क्षमता खालीलप्रमािे आहे.  
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ततता क्र. 1. 3 

राज्यातील हनर्ममत सिंचन क्षमता  
(सिंचन क्षमता लक्ष िेतटर) 

 

तथाहप िंहमतीने मिामंडळांकडून स्ितंत्रपणे िंंकहलत केलेल्या आकडेिारीनिुंार राज्यस्तरीय 
प्रकल्पातून िंन 2001-2002 ते िंन 2010-2011 या दिा िर्षाच्या कालािधीतील खालीलप्रमाणे 
सिंचन क्षमता हनमाण झाल्याचे हनदशशनािं येते.  

अ. 
क्र.  

जनू 
अखेिची 
सिंचन 
क्षमता  

णनर्ममत सिंचन क्षमता (पीकके्षत्र) एकूि 
(3+4+7+8) अ प्रिाली ब प्रिाली  क 

प्रिाली 
जलिंांपदा 
णिभागातफे 
िाज्यस्तिीय 
प्रकल्पातनू 

ग्राम णिकािं ि जलिंांधािि 
णिभागातफे लघपुाटबांधािे (स्था.स्त.) 

प्रकल्पातनू  
णनर्ममत सिंचन क्षमता 

भजूल 
क्षमता* 

@ 

शेततळी+ 

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष<> एकूि 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2001 37.69 5.68 (5.35) 11.03 25.50 0.02 68.89 

2 2002 38.12 6.18 (5.47) 11.65 25.45 0.05 69.80 

3 2003 38.63 6.25 (5.54) 11.79 25.23 0.09 70.20 

4 2004 39.13 6.27 (5.72) 11.99 25.50 0.19 71.09 

5 2005 40.03 6.36 (5.87) 12.23 26.50 0.27 73.16 

6 2006 41.30 6.48 (6.07) 12.55 27.70 0.33 75.81 

7 2007 43.30 6.65 (6.19) 12.84 28.25 0.37 78.57 

8 2008 44.80 6.75 (6.43) 13.18 27.79 0.57 79.91 

9 2009 46.30 6.91 (6.62) 13.53 28.35 0.84 82.40 

10 2010 47.37 7.83 (7.05) 14.88 28.35 1.14 84.69 
िंांदभय : 
स्तांभ-3: सिंचन स्स्थणतदशयक अहिाल िंन 2001-02 ते िंन 2010-11, जलिंांपदा णिभागाची श्िेतपणत्रका िंन 2012 
स्तांभ-4,5,6: मखु्य अणभयांता, (स्था. स्त. ) याांनी णद. 21/08/2013 िोजीच्या बैठकीत िंादि केलेली माणहती  
स्तांभ-7: भजूल क्षमता ही कृणष णिभागाने अथय ि िंाांस्ख्यकी िंांचालनालयािं िंन 2011-12 च्या महािाष्राची आर्मथक पाहिी अहिालात 
प्रणिंध्दीिंाठी णदलेल्या णिणहिीििील एकूि सिंणचत के्षत्राएिढी (Gross irrigated area on wells) गहृीत धिण्यात आलेली आहे.  
*यामध्ये लाभके्षत्रातील णिणहिींििील णनर्ममत सिंचन क्षमता अांतभूयत आहे.  
@ दििषीची णनर्ममत भजूल सिंचन क्षमता ही त्या त्या िषीच्या पाििंाच्या प्रमािानिुंाि बदलत अिंते.  
स्तांभ-8: +शेततळ्याांमाफय त णनमाि झालेली सिंचन क्षमता िंांचालक, मदृ िंांधािि याांनी णदनाांक 4/09/2013 िोजी णदलेल्या माणहतीिरुन घेण्यात 
आली आहे. या णशिाय व्यिस्थापकीय िंांचालक, महािाष्र िाज्य फलोत्पादन आणि औषधी िनस्पती मांडळ याांनी िंन 2005 ते 2012 या 
िषात िाज्यात एकूि 3337 शेततळी णनमाि झाल्याचे िंणमतीिं कळणिले आहे.  
<> ग्रामणिकािं ि जलिंांधािि णिभागातफे पिूय किण्यात आलेल्या पाझि तलाि, गाितळी ि भूमीगत बांधा-याांद्वािे णनमाि झालेल्या 
अनमुाणनत अप्रत्यक्ष सिंचन क्षमतेचा अांतभाि भजूल सिंचन क्षमतेत होतो त्यामळेु ती या आकडेिािीत धिण्यात आलेली नाही.  
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ततता क्र. 1. 4 
मिामंडळहनिाय िर्षशहनिाय हनमाण झालेली सिंचन क्षमता  

लक्ष हेक्टि

मकृखोहिम हिपाहिम तापाहिम* कोपाहिम गोमपाहिम

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2001 12.26 8.26 3.40 0.82 11.74 36.48 37.69

2 2002 12.62 8.29 3.41 0.83 11.84 36.99 38.12

3 2003 13.00 8.45 3.41 0.87 11.96 37.69 38.63

4 2004 13.39 8.65 3.43 0.87 12.13 38.47 39.13

5 2005 13.72 9.01 3.46 0.89 12.45 39.53 40.03

6 2006 14.05 9.51 3.49 0.97 12.90 40.92 41.30

7 2007 14.66 10.14 3.72 1.01 13.29 42.82 43.30

8 2008 14.81 10.62 3.90 1.08 13.71 44.12 44.80

9 2009 15.05 10.77 4.29 1.13 14.03 45.27 46.30

10 2010 15.34 11.00 4.44 1.18 13.95 45.91 47.37

* गोमपाणिम.औिांगाबाद अांतगयत अिंलेल्या नाणशक णिभागातील मालेगाि पाटबांधािे णिभाग अांतगयत अिंलेल्या तापी 
खोऱ्यातील  प्रकल्पाच्या माणहतीचा यामध्ये िंमािेश आहे.

अ.
क्र.

जनू अखेरची 
सिंचन क्षमता

एकूण
सिंचन 

श्िेतपहत्रके 
निुंार

हनमाण झालेली सिंचन क्षमता (पीकके्षत्र)

 
 

 शािंनातफे प्रणिंध्द किण्यात येिाऱ्या सिंचन स्स्थतीदशयक अहिालातील णनर्ममत सिंचन क्षमतेच्या 
िषयणनहाय आकडेिािीत (जी श्िेतपणत्रकेमध्येही दशयणिली आहे) ि िंणमतीने िंांकणलत केलेल्या िषयणनहाय 
आकडेिािीत कमीत कमी 0. 38 ि जास्तीत जास्त 1. 46 लक्ष हे. (िंमुािे 3 टक्के) अिंा फिक येत अिंल्याचे 
णनदशयनािं येते. अशा प्रकािे आकडेिािीमध्ये फिक येण्याची कािि काय याबाबत िंणमतीने िंखेाल णचणकत्िंा 
केल्यािि खालील बाबी िंणमतीच्या णनदशयनािं आल्या.  

1. सिंचन स्स्थतीदशयक अहिालािंाठी माणहती िंांकणलत किताना णनर्ममत सिंचन क्षमतेची माणहती िेगळ्या 
पत्राद्वािे माणगतली जाते ि प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्राची माणहती िगेळ्या पत्रान्िये माणगतली जाते. बिेच 
णिभाग केिळ प्रकल्पाचे बाांधकाम कितात म्हिजे सिंचन क्षमता णनर्ममती कितात. ति काही णिभाग 
केिळ के्षत्र सिंणचत कितात. प्रकल्पाचे हस्ताांतिि होताना माणहतीची देिािघेिाि व्यिस्स्थत झाली 
नाही ति माणहतीची णद्वरूक्ती (Repetation) अथिा गाळण्याची (deletion) शक्यता णनमाि होते. 
काही महामांडळे इति प्रदेशातील केिळ सिंचन क्षमता णनर्ममत कितात ति काही महामांडळ त्यातील 
के्षत्र सिंणचत कितात. उदा. मिाठिाड्याच्या कृष्िा खोऱ्यातील के्षत्राचा िंमन्िय नीट न झाल्यािंही 
माणहतीमध्ये फिक पडू शकतो .  
 

2. शािंनस्तिािरून सिंचन स्स्थणतदशयक अहिाल हा जलिंांपदा णिभागाांतगयतच्या िंाांस्ख्यकी शाखेमाफय त 
तयाि केला जातो. यामधील कमयचाऱ्याांना णनर्ममत सिंचन क्षमतेचे महामांडळाकडील Overlapping 
के्षत्राचे तिेंच प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्राचा नीट खलुािंा न झाल्यािंही फिक पडू शकतो.  
 

3. िंन 2004 पिूी काही महामांडळाांकडे सिंचन व्यिस्थापन णिभाग काययित अिंल्यामळेु प्रत्यक्ष सिंणचत 
के्षत्राची आकडेिािी िंांकणलत कििािे णिभाग जोडलेले होते. िंन 2004 नांति शािंनाने हे णिभाग 
म्हिजेच सिंचन व्यिस्थापन महामांडळाांकडून काढून शािंनाकडे िगय केले. (िंांदभय : पणिणशष्ट क्र. 
1.1) त्यामळेु िंन 2004 नांति महामांडळाांकडून या णिभागातांगयतच्या माणहतीबाबत दलुयक्ष झाले. त्यामळेु 
िंाहणजकच महामांडळाकडे सिंणचत के्षत्राची माणहती उपलब्ध नाही. िंणमती कामकाजािंाठी 
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महामांडळाकडून ही माणहती घ्याियाची अिंल्यामळेु िंणमती कायालय ि महामांडळे याांना णिशेष 
पणिश्रम करून ही माणहती िंांकणलत किािी लागली.  

श्िेतपणत्रकेप्रमािे जनू 2001 ते जनू 2010 या 9 िषाच्या कालािधीत 9.68 लक्ष हेक्टि (47.37 - 37. 
69 = 9.68) येिढी अणतणिक्त सिंचन क्षमता णनमाि झाली. पिांतु िंणमतीने िंांकणलत केलेल्या माणहतीनिुंाि     
9.43 लक्ष हेक्टि (45.91 - 36.48 = 9.43) येिढी अणतणिक्त सिंचन क्षमता या 9 िषाच्या कालािधीत णनमाि 
झाल्याचे णदिंनू येते.  

 महामांडळाकडून प्राप्त माणहती निुंाि िाज्यस्तिीय प्रकल्पाांिि आणि इति णिभागाांकडून प्राप्त झालेल्या 
माणहतीनिुंाि िषयणनहाय िंिय प्रिालीद्वािे णनमाि झालेली एकूि सिंचन क्षमता खालीलप्रमािे आहे.  
 

ततता क्र. 1. 5 
मिामंडळाकडून प्राप्त माहितीनिूंार राज्यातील हनर्ममत सिंचन क्षमता 

लक्ष हे. 
 

िंणमतीच्या अिें णनदशयनािं आले की, िाज्यातील णिणहिींची गिना अणनयतकाणलक पध्दतीने केली 
जात अिंल्याने िाज्यातील णिणहिींची िषयिाि िंांख्या उपलब्ध नाही. त्यामळेु िषयिाि भजूलाद्वािे णनर्ममत 
सिंचनक्षमतेची आकडेिािी अनमुाणनत किता येत नाही. िंन 2011-12 च्या गिनेनिुंाि िाज्यातील प्रकल्पाांच्या 
लाभके्षत्रातील ि लाभके्षत्राबाहेिील णिणहिींची एकूि िंांख्या 21,01,261 इतकी आहे.  

 

1.5 अ प्रणालीद्वारे िोणा-या प्रकल्पीय हनर्ममत सिंचनक्षमतेत हिहिध कारणांमळेु िोणारी घट:- 

1.5.1 दरिर्षी धरणात प्रयकयक्ष कमी-जास्त िोणारा पाणीिंाठा:- 
 

 बऱ्याच धिि प्रकल्पाांचे बाबतीत प्रकल्प अहिाल तयाि किण्याच्या िेळी पािलोट के्षत्रातील 
पजयन्यमापन कें द्राांची पिूीच्या 30 ते 60 िषांची पजयन्याची आकडेिािी उपलब्ध अिंते. पिांतु िंणिताप्रिाह 

अ. 
क्र.  

जनू 
अखेिची 
सिंचन 
क्षमता  

णनर्ममत सिंचन क्षमता(पीकक्षेत्र) एकूि 
(3+4+7+8) अ प्रिाली ब प्रिाली  क प्रिाली 

जलिंांपदा 
णिभागातफे 
िाज्यस्तिीय 
प्रकल्पातनू 

ग्राम णिकािं ि जलिंांधािि णिभागातफे 
लघपुाटबांधािे (स्था. स्त. ) प्रकल्पातनू  

णनर्ममत सिंचन क्षमता 

भजूल 
क्षमता 

शेततळी 

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष एकूि 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2001 36.48 5.68 (5.35) 11.03 25.50 0.02 67.68 
2 2002 36.99 6.18 (5.47) 11.65 25.45 0.05 68.67 
3 2003 37.69 6.25 (5.54) 11.79 25.23 0.09 69.26 
4 2004 38.47 6.27 (5.72) 11.99 25.50 0.19 70.43 
5 2005 39.53 6.36 (5.87) 12.23 26.50 0.27 72.66 
6 2006 40.92 6.48 (6.07) 12.55 27.70 0.33 75.43 
7 2007 42.82 6.65 (6.19) 12.84 28.25 0.37 78.09 
8 2008 44.12 6.75 (6.43) 13.18 27.79 0.57 79.23 
9 2009 45.27 6.91 (6.62) 13.53 28.35 0.84 81.37 

10 2010 45.91 7.83 (7.05) 14.88 28.35 1.14 83.23 
टीप:- स्तांभ क्र. 4 ते 8 यातील आकडे तक्ता क्र. 1. 3 प्रमािेच आहेत.  
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मापनाची आकडेिािी क्िणचतच उपलब्ध अिंते. त्यामळेु माणिंक पजयन्याच्या आकडेिािीला योग्य तो गिुाांक 
(Factor) लािून त्याआधािे धििस्थळी पिूीच्या उपलब्ध माणहतीच्या कालािधीत प्रत्येक िषी णकती येिा 
(Yield) आला अिंािा हे काढले जाते. ते आकडे उतित्या क्रमाने माांडून िंांकस्ल्पत णिश्िािंाहय तेचा अपेणक्षत 
येिा (75% णिश्िािंाहयता अिेंल आणि 40 िषाची आकडेिािी अिेंल ति एकूि 40 आकड्यापैकी 30 
क्रमाांकाचा येिा ि 50% णिश्िािंाहय तेिंाठी 20 क्रमाांकाचा येिा, याप्रमािे) णनस्श्चत केला जातो.  
 

 धििाच्या पािलोट के्षत्रात त्यापिूी पिूय झालेल्या, चाल ू अिंलेल्या ि भणिष्यातील िंांकस्ल्पत िंिय 
लहानमोठ्या धििाांचा प्रकल्पीय िा णनयोणजत पािीिंाठा (पािीिापि) त्यातनू िजा करून उिलेला येिा 
प्रस्ताणित धििात िंाठणिता येईल एिढी धििाची उांची ठेिली जाते. ििच्या बाजचू्या धििात प्रथमत: पािी 
अडिले जात अिंल्यामळेु अपऱु्या पाििंाच्या िषात खालच्या धििात अपेके्षपेक्षाही कमी पािीिंाठा होतो. 
धििाच्या पािलोट के्षत्रातील जणमनीचा िापि (land use pattern) बदलला (िन जणमनीची टक्केिािी कमी 
होिे, कृणषके्षत्र िाढिे, शहिीकिि होिे िगैिे), तिेंच भजूलाचा उपिंा िाढला तिीही अपेणक्षत येव्यािि पणििाम 
होतो. धििाच्या पािलोट के्षत्रात स्थाणनकस्तिीय लघ ु तलाि, पाझि तलाि ि पािलेाट के्षत्र णिकािंाांतगयत 
जलिंांधाििाची कामे नांति झाली तिी पाििंाचे पािी प्रथमत: त्यामध्ये अडणिले जाऊन खालच्या धििात 
अपेके्षपेक्षा पािी कमी येते. पजयन्यमापनाची आकडेिािी अपऱु्या िषांची अिेंल, कमी णिश्िािंाहय तेची अिेंल, 
पािलेाट के्षत्राच्या आकािमानाने कमी पजयन्यमापन कें द्राांची अिेंल सकिा येिा काढण्यािंाठी पाििंाच्या 
आकडेिािीला लािला गेलेला गिुाांक अयोग्य लािला गेला अिेंल, तिीही अपेणक्षत येव्यामध्ये प्रत्यक्षात घट 
सकिा क्िणचत बाबतीत िाढही होते. दििषी पडिा-या पाििंाच्या प्रमािानिुंाि (magnitude) ि प्रकािानिुंािही 
(pattern of rainfall) दििषी धििात येिा-या येव्यात फिक होतो. या िंिय घटकाांचा एकणत्रत पणििाम म्हिनू 
धििामध्ये िंिािंिीने प्रत्यक्ष होिािा िंाठा हा धििाच्या िंांकस्ल्पत पिूय िंाठिि क्षमतेपेक्षा कमी होतो ि त्या 
प्रमािात प्रकल्पाची िंिािंिी णनर्ममत  सिंचन क्षमताही प्रकल्पीय सिंचन क्षमतेच्या तलुनेत कमी होते.  
 

 िंन 2001-02 ते 2010-11 या 10 िषाच्या काळात मोठ्या-मध्यम धििाांमध्ये प्रत्यक्षात िंिािंिीने 
णकती िंाठा ऑक्टोबि मणहन्यात झाला याची माणहती िंणमतीकडून िंांकणलत किण्यात आली अिंनू ती 
महामांडळणनहाय पढुीलप्रमािे आहे.  

ततता क्र. - 1.6 
मिामंडळहनिाय िंन 2001-02 ते िंन 2010-11 या कालािधीत िंरािंरीने प्रकल्पीय उपयतुत िंाठा 

ि प्रयकयक्ष उपलब्ध िंाठा  

अ. क्र.  महामांडळाचे नाि 
प्रकल्पीय उपयकु्त 

िंाठा दलघमी  
प्रत्यक्ष उपलब्ध िंाठा  
(10 िषाचा) दलघमी  

टक्केिािी 

1 मकृखोणिम 11341 8777 77 
2 णिपाणिम  6396 3749 59 
3 तापाणिम $ 2335 824 35 
4 कोपाणिम 2656 1985 75 
5 गोमपाणिम  9584 6352 66 

एकूण  32312 21687 67 
$ गोमपाहिम अंतगशत मालेगाि पाटबंधारे हिभाग, मालेगाि कडील तापी खो-यातील प्रकल्पांचा या 
माहितीत िंमािेश आिे. 

 
 सिंचन स्स्थती दशयक अहिाल िंन 2001-02 ते िंन 2010-11 निुंाि प्रदेशणनहाय पािीिंाठ्याची 
माणहती खालीलप्रमािे आहे.  
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ततता क्र. 1. 7 
िंन 2001-02 ते िंन 2010-11 या 10 िर्षातील िंरािंरी प्रकल्पीय उपयतुत िंाठा ि प्रयकयक्ष िंरािंरी 

उपलब्ध िंाठा* 
 

प्रदेश 
िंिािंिी प्रकल्पीय 

उपयकु्त िंाठा दलघमी 

प्रत्यक्ष िंिािंिी 
उपलब्ध िंाठा (10 
िषाचा) दलघमी 

प्रत्यक्ष झालेला िंाठा ि 
प्रकल्पीय िंाठा याांची 

टक्केिािी 3/2 
१ २ ३ ४ 

कोकि 2933 2493 85 
नाणशक 3983 3259 82 
पिेु 9995 8182 82 
1. उियणित महािाष्र 16911 13934 82 
2. मिाठिाडा 6919 4269 62 

अमिािती 2582 1723 67 
नागपिू 3816 2210 58 

3. णिदभय 6398 3933 61 
एकूि महािाष्र 30228 22136 73 

 
* सिंचन क्स्थती दशशक अििाल 2001-02 ते 2010-11 निुंार 
  

 शािंनाने णनयकु्त केलेल्या 'अिषयि प्रिि तालकेु सिंचन अनशेुष िंणमतीच्या (िांगनाथन िंणमती)' 
नोव्हेंबि 2009 मध्ये शािंनािं िंादि केलेल्या अहिालामध्ये 1995-96 ते 2005-06 या 10 िषाच्या 
कालािधीमध्ये त्यापिूी पिूय झालेल्या काही मोठ्या ि मध्यम प्रकल्पाांमध्ये िंिािंिीने प्रत्यक्ष झालेल्या िंाठ्याची 
आकडेिािी िंांकणलत केली अिंनू ती पढुील प्रमािे आहे.  
 

ततता क्र. 1.8 
रंगनाथन िंहमतीनिुंार िंन 1995-96 ते 2005-06 या प्रदेशहनिाय कालािधीतील िंरािंरी उपयतुत 

िंाठा ि प्रयकयक्ष िंाठा  
 

प्रदेश 
प्रकल्पीय िंाठा (णिणिध 

काििाांमळेु होिािी घट िजा 
जाता) दलघमी 

प्रत्यक्ष िंाठा (10 
िषाचा) दलघमी 

प्रत्यक्ष झालेला िंाठा ि 
प्रकल्पीय िंाठा याांची 

टक्केिािी 3/2 
१ २ ३ ४ 

कोकि 1234 1284 104 
नाणशक 2011 754* 38* 
पिेु 12152 9060 75 
4. उियणित महािाष्र 15396 11098 72 
5. मिाठिाडा 6043 2813 47 

अमिािती 2140 1448 68 
नागपिू 3230 2467 76 

6. णिदभय 5370 3915 73 
एकूण मिाराष्र 26809 17827 66 

 
*टीप:- हा आकडा णिश्िािंाहय  िाटत नाही. 
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 प्रकल्पीय िंाठ्याच्या तुलनेत िंिािंिीने प्रत्यक्षात कमी िंाठा आल्यामळेु णनर्ममत  सिंचन क्षमतेत 
प्रत्यक्षात बिीच घट होते.  िंांकस्ल्पत िंाठ्यापेक्षा बिाच कमी िंाठा मिाठिाड्यातील धििात होतो ति कोकि 
प्रदेशात ही टक्केिािी चाांगली आहे. प्रदेश णनहाय या टक्केिािीत बिाच फिक णनदशयनािं येतो. प्रत्यक्ष िंाठा हा 
िंिािंिीने नेहमीच प्रकल्पीय िंाठ्यापेक्षा कमी अिंतो ि िंियिंाधाििपिे िाज्यस्तिािि तो 70 टक्क्याच्या 
आिंपािं अिंतो अिें ििील आकडेिािीिरुन अनमुान काढता येईल.  

1.5.2 परुाबरोबर ििात येणाऱ्या गाळामळेु धरणातील उपयतुत िंाठ्यात दरिर्षी िोणारी घट:- 
 

 पाििंाळ्यात नदीला येिाऱ्या पिुाबिोबि दगडगोटे, िाळू, िेती ि बािीक गाळ िाहून आिला जातो. 
नदीप्रिाह जलाशयाला जेथे णमळतो त्या णठकािी पिुाच्या पाण्याचा िेग कमी झाल्यामळेु तळचा भिड गाळ 
तेथेच िंाठून िाहतो. पिांत ु मातीचे बािीक कि पाण्यामध्ये णमिंळलेले िाहून (suspended silt), ते हळूहळू 
जलाशयाच्या तळाशी बिंतात. अशा िंाठिाऱ्या गाळामळेु धििातील उपयकु्त चलिंाठा (live storage) 
दििषी कमी कमी होत अिंतो. प्रकल्प अहिाल तयाि कितेिेळी त्यापिूी पिूय झालेल्या धििामधे प्रत्यक्ष 
िंाठलेल्या गाळाच्या प्रमािािरुन िंांकस्ल्पत धििाचा पािीिंाठा दििषी णकती टक्क्याांनी कमी होत जाईल याचा 
अांदाज बाांधनू प्रकल्पामध्ये त्यानिुंाि पाण्याचे णनयोजन केले जाते. िंाधाििपिे गाळामळेु उपयकु्त िंाठा दििषी 
जास्तीत जास्त 1 टक्क्याने कमी होईल अिें मानले जाते. कालव्याच्या णिमोचकाची पातळी अशी ठिणिली जाते 
की, 100 िषाचे आत त्या पातळीखालचा जलाशय िंाठा गाळाने भरुन जािाि नाही.  
 

 तथाणप धििाच्या पािलोटके्षत्रातील जमीनिापि (Land use pattern) बदलल्यामळेु, तिेंच 
िनजणमनीची टक्केिािी कमी झाल्यामळेु, गाळाचे प्रमाि िाढू शकते. पािलोटके्षत्रामध्ये नांति लहान-मोठी धििे 
बाांधली ि पािलोट के्षत्रणिकािंाची कामे झाली, ति गाळाचे प्रमाि कमीही होऊ शकते. याबाबत 
महामांडळाांकडून प्राप्त झालेल्या माणहतीची छाननी केली अिंता णदिंनू आले की, प्रत्येक प्रकल्पाच्या 
जलाशयाच्या उपयकु्त िंाठ्यात आजिि ि दििषी णकती घट प्रत्यक्षात झाली आहे हे काढताना त्याांनी 
िेगिगेळ्या पध्दती िापिल्या आहेत.  
 

 महािाष्र अणभयाांणत्रकी िंांशोधन िंांस्था (मेिी), नाणशक याांचेमाफय त िाज्यातील धििात प्रत्यक्ष आलेल्या 
गाळाचे मापन काही धििाांबाबत प्रत्यक्ष िंिेक्षि करुन ि काही धििाांबाबत दिूिंांिेदन तांत्राने केले अिंल्यामळेु, 
त्याबाबतचे िंादिीकिि किण्यािंाठी महािंांचालक, मेिी, नाणशक याांना िंणमतीने णिनांती केली. प्राप्त झालेल्या 
माणहतीतील त्रटुींबाबत िंमक्ष चचा करुन िंांस्थेकडून जी िंधुाणित माणहती प्राप्त झाली ि त्यािरुन िंणमतीने 
िार्मषक घटीच्या टक्केिािीिरुन िंन 2010-11 पयंत या धििाांमध्ये िंाठलेल्या गाळाचे पणिमाि काढले त्याचे 
णनष्कषय पढुीलप्रमािे आहेत. (िंांदभय: णििििपत्र क्र.- 1.1)  
 

 आजिि 61 धििात येिा-या गाळाचे िंिेक्षि केले अिंनू (त्यापैकी 11 धििाांचे दोन िेळा ि 2 
धििाांचे तीन िेळा) त्यापैकी 14 धििात िंिािंिीने केिळ 0.1 टक्क्यापेक्षा कमी गाळ प्रणतिषी आला 
आहे. फक्त 3 धििाांची िंिािंिी िार्मषक टक्केिािी 1 च्या आिंपािं आहे. हतनिू धििाची गाळाची 
िंिािंिी िार्मषक टक्केिािी िंिात जास्त म्हिजे 1.58 एिढी आहे. उिलेल्या 43 धििाांमधील गाळाची 
टक्केिािी 0.1 ते 1 प्रणतिषय दिम्यान आहे.  

 

 णिहाि तलािाचे गाळ िंिेक्षि धिि पिूय झाल्यानांति 151 िषांनी केले अिंनू त्याची िंिािंिी प्रणतिषी 
घट केिळ 0.04 टक्के आहे.   

 

 ििील 61 धििात प्रत्यक्ष आलेल्या गाळाच्या टक्केिािीिरुन त्या नणजकच्या मोठ्या ि मध्यम 
धििाांिंाठी, तिेंच लघपु्रकल्पाांबाबत प्रत्येक णजल्हा/तालकुा यािंाठी, गाळाच्या अपेणक्षत 
टक्केिािीबाबत णनस्श्चत स्िरुपाच्या मागयदशयक तत्िाांची णशफाििं किण्याबाबत महािंांचालक, मेिी, 
नाणशक याांना णिनांती केली होती. त्यानिुंाि प्रत्येक धििाची िंाठििक्षमता येिा-या गाळामळेु दििषी 
णकती कमी होईल हे ठिणििे अणधक िस्तुणनष्ठ अिेंल. यापढुील िार्मषक अहिालात पढेु णदलेल्या 
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प्रपत्रानिुंाि प्रत्येक धििाची िंाठिि क्षमता कमी केल्यािं या पध्दतीमध्ये िंिुंतू्रता येऊन आकडेिािी 
िास्तिाशी िंिुंांगत अिेंल.  

 

 एकूि िंिािंिीने 34 िषाच्या कालािधीत या 61 धििातील पािीिंाठा केिळ 8.5 टक्के कमी 
झालेला आहे. म्हिजेच गाळ िंाठल्यामळेु दििषी सिंचन क्षमतेत िंिािंिीने केिळ 0.25 टक्के घट 
होत अिंल्याचे णनदशयनािं येते. िाज्यातील णनर्ममत सिंचन क्षमता ि प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्र यामधील 
तफाितीशी तुलना किता गाळ िंाठल्यामळेु सिंचन क्षमतेत दििषी होिािी घट ही प्रकल्पामध्ये 
अपेणक्षल्यापेक्षा बिीच कमी अिंल्याचे आढळून येते. बहुतेक िंिय धििात प्रत्यक्ष आलेल्या गाळाचे 
प्रमाि फाि कमी अिंल्यामळेु सिंचन क्षमतेत घट येण्याचे ते एक महत्िाचे कािि अिंल्याचे जे 
श्िेतपणत्रकेत णदले आहे ते िास्तिाशी िंिुंांगत नाही. गेल्या काही िषात िाज्यातील अिषयि स्स्थतीमळेु 
काही णठकािी प्रकल्पाच्या बडुीत के्षत्रातनू मोठ्या प्रमािािि गाळ काढण्याचा उपक्रम िाज्य ि कें द्र 
शािंनाच्या णिणिध योजनाांमाफय त हाती घेण्यात आला होता. धििातील गाळ शािंन खचाने काढिे 
आर्मथकदृष्ट्या अव्यिहायय अिंल्यामळेु शेतक-याांनी आपल्या खचाने गाळ घेऊन जाण्याच्या 
उपक्रमािंच केिळ चालना णदली पाणहजे.  

 

 दिूिंांिेदन तांत्राने उिलेल्या िंिय मोठ्या ि मध्यम आणि काही प्राणतणनधीक लघपुाटबांधािे धििाांमध्ये 
प्रत्यक्ष आलेल्या गाळाचे िंिेक्षि किण्याचा िंमयबध्द काययक्रम आखनू त्यािंाठीच्या खचाला शािंनमान्यता 
णमळणिण्याबाबत महािंांचालक, मेिी, याांना िंचुणिले आहे. अशा िंिेक्षिानांति येत्या 8-10 िषात गाळाच्या 
टक्केिािीबद्दल पिेुशी णबनचकू माणहती णमळून िाज्यातील िंिय लहान-मोठ्या धििाची क्षमता गाळामळेु दििषी 
णकती कमी होत आहे हे काढण्याच्या पध्दतीमध्ये शास्त्रशधु्दता येिून एकिाक्यता िाहील अिें िंणमतीचे मत 
आहे.  
 

 मेिी िंांस्थेने िंणमतीिं णिणिध खो-यातील मोठ्या ि मध्यम जलाशयाांच्या गाळ िंिेक्षि कामाच्या 
णनष्कषािरुन खोिे / उपखोिे णनहाय जलाशयाांच्या उपयकु्त पािीिंाठ्यात होिा-या िार्मषक िंिािंिी घटी बाबत 
टक्केिािी (गिुाांक) िंादि केली अिंनू णतचा तपशील खालील प्रमािे आहे.  
 

ततता क्र. 1. 9 
हिहिध खोरेहनिाय मोठ्या, मध्यम ि लघ ुजलाशयातील उपयतुत पाणीिंाठ्यात िोणा-या प्रहतिर्षश 

घटीची टतकेिारी दशशिणारा ततता 
 

अ. क्र.  नदी खोिे नदी उपखोिे 

मोठे ि मध्यम प्रकल्प 
उपयकु्त िंाठ्यातील 

िार्मषक घटीची 
टक्केिािी (गिुाांक) 

लघ ुप्रकल्प उपयकु्त 
िंाठ्यातील िार्मषक घटीची 

टक्केिािी (गिुाांक)* 

1 तापी  
पिूा  0.43 0.65 

मध्य तापी 0.29 0.44 

2 गोदाििी  

उध्िय गोदाििी 0.16 0.24 
मध्य गोदाििी 0.27 0.41 

पैनगांगा 0.23 0.35 
िधा ि िैनगांगा 0.34 0.51 

3 कृष्िा 
भीमा 0.28 0.42 
कृष्िा 0.08 0.12 

4 कोकि प्रदेश कोकि 0.09 0.14 
 
* मोठे ि मध्यम प्रकल्पािंाठी घेतलेल्या गिुाांकाच्या 50 टक्के अणधक 
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 ििील गिुाांकािरुन ि महामांडळाकडून प्राप्त प्रकल्पाांच्या माणहतीिरुन िंणमतीने िाज्यातील 
प्रकल्पाांच्या िंाठलेल्या गाळाबाबत महामांडळ णनहाय माणहती तयाि केली अिंनू िंन 2010 ची स्स्थती खालील 
प्रमािे होती.  
 

ततता क्र. 1.10 
मेरी िंंस्थेने हदलेल्या उपखोरेहनिाय हदलेल्या गाळाच्या िार्मर्षक टतकेिारीिरुन काढलेला 

जलाशयात साठलले्या गाळाबाबतचा गोषवारा 
 

िंिय आकडे दलघमी 

 अ.  
क्र.  

महामांडळाचे नाि 

प्रकल्पातील 
िंांकस्ल्पत 

एकूि 
पािीिंाठा 
दलघमी 

प्रकल्पातील 
िंांकस्ल्पत 

चल / 
उपयकु्त 

िंाठा 
दलघमी 

प्रकल्पातील 
िंांकस्ल्पत 

अचल िंाठा 
दलघमी 

चल 
िंाठ्यात 
िंाठलेला 

गाळ* 

गाळाची 
टक्केिािी 

(6/4)*100 

1 2 3 4 5 6 7 
1 मकृखोणिम 8376 7469 906 356 4.77 
2 णिपाणिम  7332 5791 1541 310 5.36 
3 तापाणिम  4688 2370 2318 15 0.64 
4 कोपाणिम  2799 2624 175 24 0.93 
5 गोमपाणिम  7639 4086 3554 133 3.26 

एकूि # 30834 22340 8494 839 3.76# 

6 मेिी 
िंांस्थेनिुंाि** 

15341 12597 2744 1070 8.50** 

* िांगनाथन िंणमती कणिता िंांकणलत माणहती ि सिंचन स्स्थती दशयक अहिाल िंन 2001-02 ते 2010-11 या 
दशकातील िंांकणलत िंिािंिी माणहतीिरुन उपलब्ध उपयकु्त पािीिंाठ्याची िंांकस्ल्पत पािीिंाठ्याशी टक्केिािी 
िंमुािे 70% गहृीत धरुन गाळाचे पिीमाि काढण्यात आले आहे. मेिी िंांस्थेचे पत्र क्र. ता-1/25/िंन 2013, 
णदनाांक 25/09/2013 निुंाि णदलेल्या गाळाच्या उपखोिेणनहाय िार्मषक टक्केिािी िरुन िंन 2010 पयंत एकूि 
िंाठलेला गाळ काढण्यात आला आहे.  
# महामांडळाकडील प्रकल्प तलुनेने निीन अिंल्यामुळे गाळाची टक्केिािी कमी आहे. 
** मेिी िंांस्थेने गाळ िंिेक्षि अभ्यािं केलेल्या 61 प्रकल्पाांची माणहती. या 61 प्रकल्पाांच्या गाळ िंिेक्षि 
काळाची िंिािंिी 34 िषे अिंल्यामळेु गाळाची टक्केिािी जास्त आली आहे. 

 

 

1.5.3 धरणाच्या उपयतुत िंाठ्यातून बाष्पीभिनाने प्रयकयक्ष िोणारी घट:- 
 

भपूषृ्ठािि िंाठणिलेल्या पाण्याचा बाष्पीभिनामळेु िंतत नाश होत अिंतो. िातािििाचे तापमान, 
िंयूयप्रकाशाचा कालािधी (sunshine hours), हिेतील आद्रयता ि िा-याचा िेग या घटकाांिि प्रामखु्याने 
बाष्पीभिनाचे प्रमाि अिलांबनू अिंते. महामांडळाकडून िंणमतीला प्राप्त झालेल्या माणहतीिरुन अिें णदिंनू 
आले की बाष्पीभिनामळेु उपयकु्त िंाठ्यात होिािी घट काढण्यािंाठी ब-याच िेगिेगळ्या पध्दती के्षत्रीय 
अणधका-याांनी िापिल्या अिंनू त्यामध्ये एकिाक्यता नाही.  

 

मोठ्या प्रकल्पात बािमाही पीकिचना अिंल्यामळेु उन्हाळ्यात जलाशयातनू पाण्याचा बिाच अपव्यय 
होतो. पिांतु बहुतेक मध्यम प्रकल्पात ि िंिय लघपु्रकल्पात हांगामी पीकिचना अिंल्यामळेु िबी हांगामाअखेि िंिय 

mailto:एकूण@
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उपयकु्त पािीिंाठ्याचा िापि किण्याचे णनयोजन अिंल्यामळेु उन्हाळी हांगामात बाष्पीभिनामळेु होिािी घट ही 
धििाच्या अचलिंाठ्यामधनू (dead storage) होते ि त्यामळेु ती पािी णनयोजनािंाठी णिचािात घेण्याची 
आिश्यकता निंते.  

 

मखु्य अणभयांता, महािाष्र जलिंांपत्ती णिकािं कें द्र, औिांगाबाद या कायालयाने िंन 2007-08 ते िंन 
2010-11 या 4 िषाच्या केलेल्या जललेखा पणिक्षिानिुंाि मोठ्या प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष ि प्रकल्पीय 
बाष्पीभिनाबाबत खालील प्रमािे माणहती णनदशयनािं येते.  

 

ततता क्र. 1.11 
जललेखा अििालानिुंार मोठ्या प्रकल्पातून प्रयकयक्ष झालेले ि प्रकल्पीय बाष्पीभिन 

 

अ. क्र.  िषय 
मोठ्या 

प्रकल्पाांची 
िंांख्या 

प्रकल्पीय 
बाष्पीभिन 

दलघमी 

प्रत्यक्षातील 
बाष्पीभिन 

दलघमी 
शेिा 

1 2007-08 52 3240 2473  
2 2008-09 53 3132 2249  
3 2009-10 57 3115 2133  
4 2010-11 59 3371 2669  

 

ििील तक्त्यािरुन अिें णनदशयनािं येते की, णकमान मोठया प्रकल्पाांच्या बाबतीत प्रत्यक्षातील 
बाष्पीभिन हे प्रकल्पीय बाष्पीभिनापेक्षा कमी अिंल्याकाििाने अपेके्षपेक्षा जास्त बाष्पीभिन झाल्यामळेु सिंचन 
क्षमतेत घट झाली अिें म्हिता येिाि नाही.  

 

मखु्य अणभयांता, जलणिज्ञान प्रकल्प, नाणशक याांच्याकडे िाज्यातील णिणिध णिभागाांमाफय त िंांणनयांणत्रत 
केलेल्या हिामान कें द्राांची (climatological stations) माणहती िंांकणलत केली जाते. पिूीच्या काही िषातील 
माणहतीिरुन त्या त्या कें द्राच्या णठकािी िंिािंिीने िषाच्या प्रत्येक मणहन्यात णकती बाष्पीभिन झाले होते 
(णमलीमीटिमध्ये) ही आकडेिािी णमळू शकते. अशा िंिय कें द्राांच्या माणहतीिरुन िाज्याच्या प्रत्येक णिभागात 
/णजल्हयात/तालकु्यात प्रत्येक मणहन्यात िंिािंिीने णकती णमली मीटि बाष्पीभिन होते याबाबतची आकडेिािी 
णनस्श्चत करुन िंणमतीला कळणिण्याबाबत मखु्य अणभयांता, जलणिज्ञान प्रकल्प, नाणशक याांना कळणिले होते.  

 

मखु्य अणभयांता, जलणिज्ञान प्रकल्प, नाणशक याांचेकडून प्राप्त झालेल्या णजल्हाणनहाय बाष्पीभिनाची 
हांगामणनहाय फोड खालीलप्रमािे आहे.  

ततता क्र. 1.12 
प्रदेश ि हजल्िाहनिाय िोणारे िंरािंरी बाष्पीभिन 

बाष्पीभिन णममी मध्ये 

अ. क्र.  णजल्हयाचे नाि 
खिीप 

1 जलैु ते 15 ऑक्टो 
िब्बी 

16 ऑक्टो ते 28 फेब्र ु
उन्हाळी 

1 माचय ते 30 जनू एकूि 

पस्श्चम महािाष्र 
1 िंोलापिू 520 650 1020 2190 
2 िंातािा 400 630 870 1900 
3 पिेु 360 570 900 1830 
4 िंाांगली 420 610 770 1800 
5 कोल्हापिू 290 550 720 1560 

िंिािंिी 400 600 860 1860 
उत्ति महािाष्र 

6 जळगाि 510 620 1090 2220 
7 धळेु 460 570 1180 2210 
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अ. क्र.  णजल्हयाचे नाि 
खिीप 

1 जलैु ते 15 ऑक्टो 
िब्बी 

16 ऑक्टो ते 28 फेब्र ु
उन्हाळी 

1 माचय ते 30 जनू एकूि 

8 अहमदनगि 450 550 1010 2010 
9 नाणशक 380 600 950 1930 

िंिािंिी 450 580 1060 2090 
मिाठिाडा 

10 औिांगाबाद 560 700 1220 2480 
11 बीड 520 660 1090 2270 
12 पिभिी 500 610 1070 2180 
13 लातिू 460 590 1070 2120 
14 नाांदेड 450 640 1000 2090 
15 सहगोली 470 560 1010 2040 
16 जालना 410 580 990 1980 
17 उस्मानाबाद 390 500 830 1720 

िंिािंिी 470 610 1030 2110 

नागपिू 
खिीप 

1 जलैु ते 14 नोव्हें  
िब्बी 

15 नोव्हें  ते 31 माचय 
उन्हाळी 

1 एणप्रल ते 30 जनू  

18 नागपिू 460 480 730 1670 
19 गोंणदया 420 500 730 1650 
20 गडणचिोली 410 540 700 1650 
21 िधा 400 490 720 1610 
22 चांद्रपिू 390 480 710 1580 
23 भांडािा 400 400 620 1420 

िंिािंिी 420 480 700 1600 
अमिािती 

24 बलुढािा 780 710 1010 2500 
25 अमिािती 630 690 750 2070 
26 अकोला 440 550 800 1790 
27 यितमाळ 420 530 800 1750 

िंिािंिी 570 620 840 2030 
कोकि 

28 िायगड 420 670 580 1670 
29 ठािे 350 660 650 1660 
30 सिंधदुगूय 390 580 490 1460 
31 ित्नाणगिी 360 600 490 1450 

िंिािंिी 380 630 550 1560 
     

      *िंिािंिी आकडे 10 च्या पिूांकात 
टीप:- 1. महािाष्र शािंन, जलिंांपदा णिभाग णनियय क्र. िंांकीिय 2010/407/10 सिंव्य (धोिि), णदनाांक 29 जनू 2011 नुिंाि प. 
महािाष्र, उ. महािाष्र, मिाठिाडा याांच्याकणिता ि णिदभय ि कोकि या प्रदेशाांकणिता िेगिेगळा हांगामाचा कालािधी गहृीत धिला आहे. 
त्यानिुंाि हांगामणनहाय बाष्पीभिन काढताना मखु्य अणभयांता, जलणिज्ञान प्रकल्प, नाणशक याांचेकडून दि मणहन्यातील बाष्पीभिनाच्या 
प्राप्त माणहतीची फोड केलेली आहे.  
2. नागपिू ि कोकि प्रदेशातील बाष्पीभिन जिळपािं िंािखे अिंल्याबाबत तिेंच औिांगाबाद ि जालना हे णजल्हे लगत अिंनूही 
बाष्पीभिन आकडेिािीमध्ये फिक अिंल्याबाबत िंणमतीने मखु्य अणभयांता, जलणिज्ञान प्रकल्प याांना दृढीकििास्ति कळणिले अिंता 
मखु्य अणभयांता याांनी ही आकडेिािी मोजलेल्या आधाि िंामग्रीिरुन काढण्यात आलेली अिंनू ती बिोबि अिंल्याबाबत दृढीकिि केले 
आहे.  
3.  िाणशम ि नांदिुबाि या णजल्हयाांकिीता अनकु्रमे अकोला ि धळेु या णजल्हयातील माणहती िापिता येईल.  
 
 जलाशायातनू दि हांगामात बाष्पीभिनामळेु झालेली घट काढण्यािंाठी या आकडेिािीचा उपयोग 
कििे अणधक शास्त्रशधु्द होईल.  
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बाष्पीभिनाचा दि हांगामाचा नक्त दि गणुिले जलाशयाचे त्या हांगामातील प्रत्यक्ष िंिािंिी के्षत्र यािरुन 

प्रत्येक धििाच्या जलाशयातनू (ज्या णजल्हयात जलाशयाचे के्षत्र प्रामखु्याने पिंिले अिेंल त्यानिुंाि) दििषी दि 
हांगामात बाष्पीभिनाने जलिंाठ्यात णकती घट झाली आहे ते काढता येईल. हांगामातील िंिािंिी बाष्पीभिनातनू 
त्या हांगामात जलाशयािि प्रत्यक्ष पडलेला पाऊिं िजा केला की त्या हांगामाचा बाष्पीभिनाचा नक्त िगे 
िंमजेल. अशीच पध्दत यापढेु िंिय मोठ्या, मध्यम ि लघ ुप्रकल्पाांच्या बाबतीत िापिण्यात यािी अिें िंणमतीचे 
मत आहे.  प्रत्येक मोठ्या धििस्थळी (ज्या प्रकल्पाांिि एक हजाि हेक्टिपेक्षा जास्त शेतीयोग्य लाभके्षत्र अिेंल 
अशा प्रकल्पाांच्या िंिय धििाांिि) एक पनॅईव्हपॅोिीणमटि (Pan evaporimeter) बिंिण्यात येिून त्याबाबतची 
माणहती काळजीपिूयक णनयणमतपिे िंांकणलत किािी अशा िंचूना शािंनाने शािंन णनियय क्र. िंांणकिय 10.00 
(87/2001) सिंव्य (धो), णदनाांक 31/3/2003 निुंाि के्षत्रीय कायालयाांना णदल्या आहेत. (िंांदभय: पणिणशष्ट क्र. 
1.2).  
 
1.5.4 हबगरसिंचन िापरामळेु सिंचनािंाठी उपलब्ध िोणा-या पाणीिंाठ्यातील घट:-  
 

प्रशािंकीय मान्यतेिंाठी प्रकल्पाचा अहिाल तयाि केला जात अिंताना प्रकल्पीय धिििंाठ्याच्या 
िापिाचे णनयोजन किण्यात येते. धििानणजक मोठे शहि िा गाि अिंनू त्यािंाठी लागिािे णपण्याचे ि घिगतुी 
िापिाचे पािी नणजकच्या भणिष्यात धििातनू िापिण्याचे णनयोजन अिेंल ति महािाष्र जीिन 
प्राणधकििामाफय त त्यािंाठी णकती पािी िाखनू ठेिािे याची मागिी केली जाते. एकूि पािीिंाठ्याच्या 10 
टक्क्याच्या आत अशी मागिी अिेंल ति धििाचा भाांडिली खचय त्या णिभागाला भिािा लागत नाही. अशाच 
प्रकािे नणजकच्या िंांकस्ल्पत औद्ोणगक ििंाहतीिंाठी धििातनू पािी िापिण्याचे णनयोजन अिंले ति त्याची 
मागिी महािाष्र औद्ोणगक णिकािं महामांडळाकडून केली जाते. णद. 30/7/1997 च्या पाटबांधािे णिभागाच्या 
आदेशानिुंाि (िंांदभय: पणिणशष्ट क्र. 1.3) ही मयादा 15 टक्के ऐिढी िाढणिली गेली. त्याचबिोबि निीन 
प्रकल्पाांची आखिी किताना णपण्यािंाठी 15 टक्के ि औद्ोणगक िापिािंाठी 10 टक्के पािी िाखनू ठेिनू 
उिलेले पािी सिंचनािंाठी िापिण्याचे णनयोजन किण्याचेही आदेश आहेत (िंांदभय: पणिणशष्ट क्र. 1.4)  

 
िंियिंामान्यपिे णबगिसिंचनािंाठी अशी केलेली मागिी भणिष्यातील िाढती गिज णिचािात घेिून 

केली जात अिंल्यामळेु िंरुुिातीच्या काळात पािीिापिाची मागिी कमी अिंताना प्रत्यक्ष णबगिसिंचन 
पािीिापि हा मांजिू केलेल्या पाण्यापेक्षा कमी अिंतो. पिांतु णिशेषत: शहिी िस्तीिंाठी लागिा-या पाण्याच्या 
बाबतीत ब-याच िेळा प्रत्यक्ष िापि हा मांजिू केलेल्या िंाठ्यापेक्षा नव्हे ति क्िणचत 50 टक्क्यापेक्षाही जास्त 
होतो ि तो त्यापढेुही िंतत िाढतच जातो. णपण्याच्या पाण्याला पािीिापिाच्या प्राधान्यामध्ये अग्रक्रम 
अिंल्यामळेु अशी िाढती मागिी ि उपलब्धतेनिुंाि औद्ोणगक िापिािंाठीची मागिी भागिून णशल्लक 
िाणहलेले पािी सिंचनािंाठी प्रत्यक्षात िापिले जाते.  

 
ततता क्र. 1.13 

मिाराष्र राज्यातील िंंकक्ल्पत, मंजरू ि िंरािंरी हबगर सिंचन पाणी िापर दशशहिणारा ततता 
पािी िापि दलघमी 

िंांकस्ल्पत णबगि सिंचन पािी 
िापि 

मांजिू 
णबगि 
सिंचन 
पािी 
िापि 

िंणमतीिं महामांडळाांकडून प्राप्त 
माणहतीनिुंाि िंन 01-02 ते 10-11 या 

10 िषातील िंिािंिी णबगिसिंचन 
पािीिापि 

िंन 01-02 ते 10-11 या 10 िषातील 
िंिािंिी णबगि सिंचन पािी िापि@ 

घिगतुी औद्ोणगक एकूि  घिगतुी औद्ोणगक इति एकूि घिगतुी औद्ोणगक इति एकूि 

1315 2738 4053 6850* 2973 518 1665 4555 2960 563 1381 4904 
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* जलिंांपदा णिभागाची श्िेतपणत्रका िंन 2012 मध्ये एकूि मांजिू णबगिसिंचन पािीिापि 8450 ि िंरुु न झालेले प्रकल्प िगळून मांजिू णबगि सिंचन 
पािी िापि 6995 दलघमी अिंा दशयणिला आहे.  
@ सिंचन स्स्थती दशयक अहिाल 2001-02 ते 2010-11 निुंाि 
 

ििील तक्त्यािरुन िंांकस्ल्पत णबगि सिंचन पािी िापिाच्या तलुनेत णबगि सिंचनािंाठी णदलेल्या मांज-ु
याांच्या पणिमािाचा आपिािं अांदाज येतो. प्रत्यक्षात 10 िषातील िंिािंिी णबगि सिंचन पािी िापि िंांकस्ल्पत 
णबगि सिंचन पािी िापिापेक्षा अणधक अिंल्याचेही णनदशयनािं येते.  िंन 2010-11 मधील एकूि णबगि सिंचन 
पािी िापि िंमुािे 4817 दलघमी इतका आहे (िंन 2001-02 मध्ये हा िापि 3351 दलघमी इतका आहे). 
यािरुन िाढत चाललेल्या णबगि सिंचन पािी िापिाची कल्पना येईल. णबगिसिंचन पािीिापिापैकी 80 ते 85 
टक्के पािी पित णमळू शकते. पिांतु ते िंिय प्रदणूषत झालेले िंाांडपािी अिंते. त्यामळेु त्या प्रदणूषत िंाांडपाण्याचे 
शधु्दीकिि करुन ते सिंचनािंाठी पनु्हा उपलब्ध झाले ति णबगिसिंचन पािीिापि िाढल्यामळेु सिंचनिापिािंाठी 
उपलब्ध अिंलेल्या पाण्यातील घट काही प्रमािात कमी होऊ शकते. शहिी िस्तीला लागिा-या िाढीि 
पािीिापिातनू णनमाि झालेल्या िंाांडपाण्यािि, ते सिंचनािंाठी िापिता येईल अशी प्रणक्रया करुन, ते पांप करुन 
कालव्यात पित िंोडाि े (म्हिजे सिंचन िापिािंाठी प्रकल्पात प्रस्ताणित अिंलेल्या णनयोजनािि फाििंा 
पणििाम होिाि नाही) अिंा किाि 20 िषापिूी पिेु महानगिपाणलकेने जलिंांपदा णिभागा बिोबि केला अिंला, 
तिीही प्रत्यक्षात िंाांडपािी पिेुिें शधु्द करुन उपिंनू कालव्यात अद्ापपयंत तिी िंोडलेले नाही. अशा िाढत्या 
णबगि सिंचन िापिामळेु ि त्यािि पिेुशी प्रणक्रया करुन ते सिंचनािंाठी उपलब्ध करुन न णदल्यामळेु िंांकस्ल्पत 
सिंचन के्षत्रात बिीच घट येते.  

 
णबगिसिंचन पािीिापि यापढेु िंतत िाढत जािाि अिंल्यामळेु त्यािि 100 टक्के प्रणक्रया किण्याची 

जबाबदािी नगिपाणलका ि उद्ोग यािि टाकण्याचा कायदा करुन त्याची कठोिपिे अांमलबजाििी झाली तिच 
त्यामळेु णनमाि होिा-या ग्रामीि-शहिी िंांघषािि उपाययोजना होईल. तिेंच त्यामळेु जलप्रिाहाांच्या प्रदषूिाचा 
ि प्रदणूषत पािी सिंचनािंाठी िापिल्यामळेु णनमाि होिा-या भजूल प्रदषूिाचाही प्रश्न िंटेुल. 

 
    महािाष्र जल ि सिंचन आयोगाने (1999) णबगि सिंचन पािी िापिाबाबत खालील णशफािशी केल्या होत्या. 
  

 घिगतुी िापिािंाठी नागिी भागात िापिलेल्या पाण्याचे शधु्दीकिि किण्यािंाठी लागिािा भाांडिली 
खचय िंांबांणधत नगिपाणलका ि महानगिपाणलकाांनी भाांडिल उभाििी करुन भागिािा. या कामी त्याांना 
प्रोत्िंाहन देण्याच्या दृष्टीने अशा पाण्यापािंनू णमळिा-या सिंचनाच्या पािीपट्टीची 50 टक्के िक्कम 
िंांबांणधत नगिपाणलका ि महानगिपाणलकाांना महिंलू म्हिनू देण्याची तितदू अिंािी.  (पणिच्छेद क्र. 
9.3.14). 

 उद्ोगािंाठी िापिलेल्या पाण्याचे शधु्दीकिि करुन णकमान 75 टक्के पािी पनुिापिािंाठी उपलब्ध 
करुन देण्याच्या अटीििच उद्ोगधांद्ाांना यापढेु पािी पिुणिण्यात यािे. अशी तितदू पािी पिुिठ्याच्या 
किािातच किािी. यानिुंाि उद्ोगािंाठी लागिािा पािी पिुिठा 75 टक्क्याांनी कमी किािा सकिा 
उद्ोगके्षत्रातनू पित णमळालेले हे पािी इति उपयोगािंाठी (उदा. िनशेती) िापिािे. (पणिच्छेद क्र. 9.3. 
14, 10.3.4 ि 10.6.10). 

 पाण्याचे दरु्ममळता मलू्य लक्षात घेऊन िंिय नागिी िापिाचे पािी मीटि बिंिूनच (मोजनू) द्ािे. 
(पणिच्छेद क्र. 10.1.23) 

 नागिी जीिनातील पािी गिजाांचा णिचाि किताना त्या णनयोजनामध्ये पाण्याचा पितािा ि पनुिापि 
अांतभूयत अिंािा. तिेंच पित केलेल्या पाण्याचे मलू्यही िंांबांणधत िंांस्थाांना पिुणिलेल्या पाण्याच्या 
णहशोबातनू िळते किण्याची व्यिस्था अिंािी. (पणिच्छेद क्र. 10.1.29) 
 
अिषयि िषात जेव्हा काही धििातील िंांपिूय सकिा मयाणदत पािीिंाठा णजल्हाणधका-याांमाफय त 

णपण्याच्या पाण्यािंाठी म्हिनू िाखीि ठेिला जातो, त्यािेळीही सिंचनक्षमतेिि ि सिंणचत के्षत्रािि पणििाम होतो. 
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याबाबतची माणहती प्रकल्पिाि िंांकणलत करुन त्यामळेु त्यािषीच्या सिंचनक्षमतेमध्ये णकती घट आली हे काढता 
येते. अशी आकडेिािी जलिंांपदा णिभागाच्या िार्मषक अहिालात देण्याची आिश्यकता आहे.  

 
1.6 सिंचन िापरािंाठी उपलब्ध िोणारा पाणीिंाठा:- 
 

ििील पणिच्छेदाांमध्ये (णबगि सिंचन पािी िापिामळेु होिािी घट िगळून) णदलेल्या काििाांमळेु 
धििाच्या उपयकु्त िंाठ्यात जी घट होते ती नैिंर्मगक काििामळेु होत अिंनू णतच्यािि आपिािं फाििें णनयांत्रि 
ठेिता येत नाही. तथाणप िि िंचुणिल्याप्रमािे िाज्यातील िंिय धििाांच्या बाबतीत शास्त्रशधु्द पध्दतीने त्या घटीचे 
पणिमाि ठिणिल्यािं प्रत्येक धििातनू दििषी सिंचनािंाठी ि णबगिसिंचनािंाठी णमळून णकती पािी उपलब्ध 
होईल याची बिीचशी अचकू माणहती णमळू शकेल.  

 
णबगिसिंचन पािीिापिाििही फाििें णनयांत्रि ठेिता येत नाही, कािि प्राधान्य क्रमानिुंाि त्या मागण्या 

प्रथमप्राधान्याने भागिाव्या लागतात. 2003 िंाली प्रिंतृ झालेल्या िाज्याच्या जलनीतीत                                           
णपण्याचे पािी, औद्ोणगक िापि ि सिंचन अिंा प्राधान्यक्रम अिंला, तिीही 3 िषापिूी तो बदलनू आता 
सिंचनाला औद्ोणगक पािीिापिाच्या ििती प्राधान्यक्रम णदला आहे. ज्यािषी पाऊिं कमी झाल्यामळेु धििात 
पािीिंाठा कमी अिंतो त्यािषी णपण्याच्या पाण्याची मागिी अग्रक्रमाने भागणिली जाते ि नांतिचा प्राधान्यक्रम 
िंामान्यपिे औद्ोणगक िापिािंाठी णदला जातो, कािि ती मागिी सिंचनिापिाच्या तुलनेत बिीच कमी अिंते. 
अशा िापिािंाठी पािी कमी पडले ति अचलिंाठ्यातनू (dead storage) उपिंा करुनही ती गिज भागणिली 
जाते. अिषयि िषात शक्य अिेंल ति कायम मांजिुी णदलेल्या बागायती णपकािंही उन्हाळ्यात कालव्याने पािी 
देिे बांधनकािक अिंल्यामळेु ते णदले जाते. ििील िंिय गिजा भागिून णशल्लक िाणहले तिच अिषयि िषात 
हांगामी णपकािं पािी णदले जाते.  

ततता क्र. 1.14 
मिाराष्र राज्यातील िंन 2001-02 ते 2010-11 या 10 िर्षातील  

िंरािंरी पाणीिापर 
पािीिापि दलघमी 

 
प्रकल्पीय 
उपयकु्त 

पािीिंाठा 

उपलब्ध 
िंाठा 

बाष्पीभिन  
टक्के
िािी 

णबगि सिंचन 
पािी िापि 

टक्के
िािी 

सिंचन पािी 
िापि 

टक्के
िािी 

महामांडळाां 
निुंाि  

32312 21687 3902 18 4555 21 13157 61 

श्िेतपणत्रके 
निुंाि@ 30229 22136 4483 20 4904 22 13614 62 

 िंन 2007-08 ते 2009-10 मधील पािािंाळापिूय येव्यामळेु उपलब्ध उपयकु्त िंाठ्यापेक्षा िापि जास्त णदिंतो.  
@ सिंचन स्स्थती दशयक अहिाल 2001-02 ते 2010-11 निूंाि  
 

ििील तक्त्यािरुन िंिािंिी सिंचनािंाठीचा पािीिापि उपलब्ध पािीिंाठ्यापेक्षा बिाच कमी होतो हे 
णनदशयनािं येते. याच कालािधीतील िंिािंिी उपयकु्त प्रकल्पीय िंाठ्याशी (32312 दलघमी) हे प्रमाि केिळ 
41 टक्के इतके आहे (श्िेतपणत्रकेनिुंाि 45 टक्के). अांणतमत: दििषी जेिढा पािीिंाठा प्रत्यक्ष सिंचनािंाठी 
उपलब्ध होतो त्यानिुंाि त्या िषािंाठीचे सिंचनके्षत्र ठिते.  
 

1.7 प्रकल्पीय हनर्ममत सिंचन क्षमता:- 
 

िंांकस्ल्पत धिििंाठ्यातनू (पिूय क्षमता) बाष्पीभिन नाश आणि णबगि सिंचन िापि िजा केला की 
चाांगल्या पाििंाच्या िषात सिंचनािंाठी जास्तीत जास्त णकती िंाठा उपलब्ध होतो हे ठिते ि त्यािरुन प्रकल्पीय 
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णनर्ममत सिंचनक्षमता णनस्श्चत केली जाते. या िंाठ्यामधनू णकती के्षत्रािि (cropped area) सिंचन िंणुिधा 
पिुणिता येतील हे प्रकल्पाच्या पीकिचनेिि अिलांबनू अिंते. त्यामळेु प्रकल्पात गहृीत धिलेल्या पािीिापि 
काययक्षमतेनिुंाि (म्हिजे णपकािं लागिािे पािी भाणगले कालव्याच्या मखुाशी िंोडलेले पािी) 100 हेक्टि 
णपकािं जेिढे पािी लागेल त्यािरुन सिंचनािंाठी प्रकल्पीय पािीिंाठ्यातनू जेिढ्या के्षत्रािि सिंचन होईल 
त्याला 'प्रकल्पीय णनर्ममत सिंचन क्षमता' अिें म्हितात.  

 

प्रत्यक्षात मात्र प्रकल्पीय पीकिचनेनिुंाि नाही ति लाभधािकाांच्या मागिीनिुंाि णपकाांना पािी णदले 
जाते. बहुतेक िंिय प्रकल्पािि प्रत्यक्षातील पीकिचना ही प्रकल्पीय पीकिचनेपेक्षा बिीच िगेळी अिंते. त्यामळेु 
प्रकल्पािि प्रत्यक्षात गेल्या 10 िषात िंिािंिीने घेतलेल्या णपकाांच्या पीकिचनेनिुंाि प्रकल्पीय सिंचन क्षमता दि 
10 िषांनी बदलािी सकिा किें याबाबत णिचाि व्हािा. अिें केले ति दि 10 िषातील होिािा प्रत्यक्ष िंिािंिी 
िंाठा काढून, त्यामधनू 10 िषाअखेि गाळामळेु कमी आलेला िंाठा िजा करून, 10 िषात िाढलेला 
णबगिसिंचन िापि िजा करुन, बाष्पीभिनाने िंिािंिी कमी होत अिंलेला िंाठा िजा करुन, पाििंाळा उशीिा 
िंरुु झाला ति ठेिलेला िाखीि िंाठा िजा करून, प्रत्यक्ष सिंचनािंाठी उपलब्ध अिंलेला िंाठा काढता येईल. 
या िंाठ्यातनू गेल्या 10 िषातील िंिािंिी पीकिचनेनिुंाि जेिढे पीक के्षत्र सिंणचत होऊ शकेल णतला 
'प्रकल्पाची िंधुाणित सिंचन क्षमता' अिें म्हिता येईल. या पयायाच्या शक्याशक्यतेबद्दल आणि व्यिहाययतेबद्दल 
िंिय िंांबांणधताांशी चचा करून नांति णनियय घेिे उणचत िाहील अिें िंणमतीला िाटते.  

1.7.1 प्रकल्पीय हनर्ममत सिंचन क्षमतेतील कािी हििंंगती: 

प्रकल्पीय हनर्ममत पाणीिंाठा:-  

प्रकल्पातील धिििंाठा हा येव्याच्या णिश्िािंाहय तेच्या टक्केिािीनिुंाि (75%, 60%, 50% सकिा 
िंिािंिी) णनस्श्चत केला जातो. तथाणप जेव्हा 50 टक्के णिश्िािंाहय तेचा िंाठा णनस्श्चत केला जातो तेव्हा णनम्म्या 
िषात (4 पैकी 2) येिािा येिा हा त्या िंाठ्यापेक्षा कमीच अिंतो. त्यामळेु एकूि जेिढ्या िषातील येव्याची 
(yield) आकडेिािी उपलब्ध अिेंल त्याच्या णनम्म्या िषात पिूय िंाठा ि उिलेल्या णनम्म्या िषात िंिािंिीने 
जेिढा िंाठा होईल (जो पिूय िंाठ्यापेक्षा कमी अिेंल) तो काढून ज्या दोघाांची िंिािंिी काढली ति तेिढाच 
प्रकल्पीय िंाठा प्रकल्पाचा लाभव्यय गिुाांक काढण्यािंाठी धििे िंांयसु्क्तक िाहील. 'आर्मथक लाभव्यय गिुाांक' 
(Benefit Cost Ratio) काढण्यािंाठी अशा िंिािंिी िंाठ्यानिुंाि णहशोब केला तिीही ज्या िषी पिूय पािीिंाठा 
धििात होईल त्याचा पिूय िापि त्या िषात होण्याचे दृष्टीने कालव्याची िंांकस्ल्पत िहनक्षमता (णििंगय) ठेिली 
पाणहजे आणि तेिढे 'प्रकल्पीय लाभके्षत्र' म्हिनू णितिि व्यिस्थेचा अांतभाि प्रकल्प अहिालात केला पाणहजे. 
ज्या िषी धिि पिूय भििाि नाही त्यािषी कालव्याच्या िंरुुिातीच्या काही भागातच पािी द्ािे सकिा णपकाांची 
तीव्रता (intensity) कमी करुन िंिय लाभके्षत्रात सिंचन िंणुिधा पिुिाव्यात याणिषयी णनस्श्चत धोिि ठिणिले 
पाणहजे. 

याबाबत पढुील पयाय णिचािात घेता येतील. 

1) धििात पिूय क्षमतेने पािीिंाठा केल्यानांति ज्या िषी गाळाचे प्रत्यक्ष मापन होईल त्यािषी त्या आधािे 
प्रकल्पीय पािीिंाठा कमी किािा ि त्यानिुंाि त्या प्रकल्पाची प्रकल्पीय णनर्ममत सिंचन क्षमता कमी 
किािी. 

2) ज्या धििात पिूय झाल्यापािंनू 10 िषापयंत गाळाचे प्रत्यक्ष मापन झाले निेंल त्याांचा प्रकल्पीय िंाठा 
त्या धििािंाठी (इति धििात प्रत्यक्ष आलेल्या गाळाच्या मापनािि आधाणित) मेिी, नाणशकने जी 
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टक्केिािी ठििून णदली अिेंल त्यानिुंाि 10व्या िषी पािीिंाठा घटिािा ि त्यानिुंाि त्या प्रकल्पाची 
प्रकल्पीय णनर्ममत सिंचनक्षमताही कमी किािी. 

3) याबाबत धोिि म्हिनू प्रत्येक धििात ज्यािषी प्रथमच पिूय पािीिंाठा होईल त्यानांतिच्या 7 ते 9 िषात 
प्रत्यक्ष आलेल्या गाळाची मेिी, नाणशक माफय त मोजिी किण्याचे णनयोजन किािे. या मापनानिुंाि त्या 
धििाची िंाठिि क्षमता 10 िषे पिूय झाल्यािि जेिढ्याने कमी झाली अिेंल त्यानिुंाि त्या प्रकल्पाची 
प्रकल्पीय सिंचन क्षमता कमी किािी. 

4) ज्या प्रकल्पाांमध्ये पिूय पािीिंाठा झाल्यानांति 10 िषे होऊनही मेिीतफे अद्ाप गाळमापन झाले निेंल 
अशा िंिय मोठ्या/मध्यम जलाशयाांचे गाळमापन येत्या 10 िषात केले जाईल अिंा काययक्रम आखािा. 

 पािी णनयोजनािंाठी पिूीच्या काळातील पजयन्यमापनािि आधाणित येिा काढला जातो.  त्यामध्ये 
पाििंाळ्यानांति णहिाळ्यात ि उन्हाळ्यात (fair weather flow) येिािा येिाही णिचािात घेतला 
अिंतो. पिांतु िंध्याचा अनभुि अिंा आहे की पािलोटके्षत्रातील जांगलाचे के्षत्र कमी झाल्यामळेु, तिेंच 
भजूलिापि बिाच िाढल्यामळेु बहुतेक िंिय नद्ात णहिाळ्यातील िंरुुिातीचे 1-2 मणहने नदीला प्रिाह 
अिंला तिी उन्हाळ्यामध्ये प्रिाह निंतो.  पिांतु ज्या धििाांच्या पािलोट के्षत्रात णबगिसिंचन पािीिापि 
मोठ्या प्रमािात होत अिेंल तेथे मात्र त्या िापिातनू णनमाि झालेल्या िंाांडपाण्यामळेु नद्ाांना 
पाििंाळ्यानांतिचे आठही मणहने बिाच प्रिाह (प्रदणूषत पाण्याचा) अिंतो ि त्यामळेु खालच्या धििाांचा 
पािीिंाठा पाििंाळ्यानांतिही िाढत िहातो (उदा. उजनी जलाशय).अशा जलाशयातनू सिंचनािंाठी 
उपलब्ध होिा-या पाण्यामध्ये ििीलप्रमािे जलाशयात येऊन णमळिा-या िंाांडपाण्यामळेु दििषी णकती 
पािीिंाठा िाढिाि आहे याचा णहशोब त्या त्या धििाांच्या िार्मषक अहिालात किािा. जलाशयािं 
णमळण्यापिूी त्या नदीिि ििच्या बाजिूं उपिंा सिंचन योजनाांद्वािे सकिा को. प. बांधा-याांद्वािे पािी िापि 
होत अिेंल ति तो िजा किािा.  

 महािाष्रातील प्रकल्पाांचे णनयोजन किताना णनभाििीचा िंाठा (carry over storage), म्हिजेच 
चाांगल्या िषात (good year) जास्त पािीिंाठा करून त्यापैकी काही पािीिंाठा न िापिता िाखनू 
ठेिून आिश्यकतेनिुंाि पढुील िषात िापिण्याची िंांकल्पना अांमलात आिली गेली नाही. तथाणप 
पाििंाळा उशीिा िंरुु झाला ति कायम बागायत ि णबगिसिंचन पािीिापि यािंाठीची मागिी 
भागणिता यािी म्हिनू 15 जलैु सकिा 31 जलैुपयंत त्यािंाठी लागिािे पािी धििात िाखनू ठेिले 
जाते. जलाशयामधील प्रत्यक्ष उपलब्ध होिा-या पाण्याचे णनयोजन किताना पढुील िषािंाठी अिंा 
णकती िाखीि िंाठा ठेिला आहे ते पािीिापि णनयोजनात स्पष्टपिे िेगळे दाखिािे ि त्याचा तपशील 
प्रकल्पिाि िार्मषक अहिालात द्ािा.  

 
1.8 प्रयकयक्ष सिंहचत के्षत्र:- 
 

िाज्यातील पिूीच नमदू केलेल्या अ,ब ि क या प्रिालीनिुंाि प्रत्यक्ष सिंणचत झालेल्या के्षत्राची 
आकडेिािी खालीलप्रमािे आहे.  
 

(अ)  राज्यस्तरीय प्रकल्प 

सिंचन श्ितेपणत्रका िंन 2012 ि सिंचन स्स्थती दशयक अहिाल िंन 2001-02 ते िंन 2010-11 निुंाि 
िाज्यस्तिीय प्रकल्पाांतील प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्राचा तपशील खालील प्रमािे आहे.  
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ततता क्र. 1.15 
हनर्ममत सिंचन क्षमता ि प्रयकयक्ष सिंहचत के्षत्र 

 
सिंचन क्षमता लक्ष हेक्टि / णिणहिींची िंांख्या लाखात  

 
णनर्ममत सिंचन क्षमतेमध्ये लाभके्षत्रातील णिणहिीखालील सिंचनाचे के्षत्र अांतभूयत केले जात नाही.  
 
तथाणप महामांडळाांतफे िंणमतीिं प्राप्त झालेल्या प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्राची माणहती खालीलप्रमािे आहे.  

 

अ. 
क्र.  

जनू 
अखेिची 
सिंचन 
क्षमता 

णनर्ममत सिंचन क्षमता ि प्रत्यक्ष सिंणचत क्षेत्र 
एकूि 

सिंणचत क्षेत्र 
(4+7) 

पीक क्षेत्र 

जलिंांपदा णिभाग (िाज्यस्तिीय प्रकल्प) 

सिंचन 
क्षमता 

(पीक क्षेत्र) 

कालव्याििील 
सिंणचत क्षेत्र 
(पीक क्षेत्र) 

(मोजिीद्वािे) 

लाभक्षते्रातील णिणहिीििील सिंणचत क्षेत्र 
एकूि 

णिणहिींची 
िंांख्या 

उपयोगातील 
णिणहिी 

सिंणचत क्षेत्र 
(पीक क्षेत्र) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2001 37.69 12.50 2.69 2.22 4.58 17.08 
2 2002 38.12 13.18 3.25 2.61 5.24 18.42 
3 2003 38.63 12.44 3.31 2.61 4.41 16.85 
4 2004 39.13 12.59 3.20 2.61 4.40 16.99 
5 2005 40.03 16.17 3.49 2.87 5.97 22.14 
6 2006 41.30 18.35 3.84 3.10 8.46 26.81 
7 2007 43.30 18.97 3.74 3.22 8.67 27.64 
8 2008 44.80 18.25 3.83 3.21 9.07 27.32 
9 2009 46.30 16.56 3.88 3.16 8.87 25.43 

10 2010 47.37 18.41 4.10 3.57 11.14 29.55 
िंांदभय:- सिंचन स्स्थतीदशयक अहिाल िंन 2010-11, सिंचन श्िेतपणत्रका िंन 2012 
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ततता क्र. 1.16 
मिामंडळहनिाय, िर्षशहनिाय प्रयकयक्ष सिंहचत के्षत्र  

कालिा* हििीर$ एकूण कालिा* हििीर$ एकूण कालिा* हििीर$ एकूण कालिा* हििीर$ एकूण कालिा* हििीर$ एकूण कालिा* हििीर$ एकूण

1 2 9 10 11 12 13 14 6 7 8 15 16 17 3 4 5 18 19 20 21

1 2001-02 6.16 1.64 7.80 3.55 0.25 3.80 0.66 0.76 1.42 0.15 0.00 0.15 2.55 0.93 3.48 13.07 3.58 16.65 17.08

2 2002-03 6.1 1.89 7.99 3.97 0.26 4.23 0.98 0.92 1.90 0.17 0.10 0.27 2.66 1.11 3.77 13.88 4.28 18.16 18.42

3 2003-04 5.24 1.37 6.61 3.82 0.28 4.10 0.85 1.11 1.96 0.13 0.01 0.14 2.85 0.57 3.42 12.89 3.34 16.23 16.85

4 2004-05 6.37 2.08 8.45 2.45 0.12 2.57 1.09 1.08 2.17 0.14 0.01 0.15 2.81 0.28 3.09 12.86 3.57 16.43 16.99

5 2005-06 6.51 2.83 9.34 4.00 0.27 4.27 1.21 1.16 2.37 0.15 0.01 0.16 4.47 0.66 5.13 16.34 4.93 21.27 22.14

6 2006-07 8.64 3.71 12.35 4.32 0.61 4.93 1.27 1.21 2.48 0.2 0.01 0.21 4.18 1.68 5.86 18.61 7.22 25.83 26.81

7 2007-08 9.06 4.07 13.13 4.31 0.58 4.89 1.35 1.38 2.73 0.18 0.01 0.19 4.54 1.46 6.00 19.44 7.50 26.94 27.64

8 2008-09 9.71 4.39 14.10 3.13 0.37 3.50 1.34 1.33 2.67 0.18 0.00 0.18 4.32 1.61 5.93 18.68 7.70 26.38 27.32

9 2009-10 9.55 5.04 14.59 3.27 0.35 3.62 1.00 1.57 2.57 0.15 0.00 0.15 2.81 0.94 3.75 16.78 7.90 24.68 25.43

10 2010-11 8.96 5.63 14.59 4.41 0.76 5.17 1.09 1.93 3.02 0.11 0.01 0.12 4.02 1.90 5.92 18.59 10.23 28.82 29.55

 मिाराष्र राज्यिर्षश 
अ.
क्र.

क्षेत्र लक्ष हेक्टि
प्रयकयक्ष सिंहचत के्षत्र

* कालव्याििील, जलाशयाििील उपिंा, ि नदीनाल्याििील क्षेत्र

** गोमपाणिम.औिांगाबाद अांतगयत अिंलेल्या नाणशक णिभागातील मालेगाि पाटबांधािे णिभाग अांतगयत अिंलेल्या तापी खोऱ्यातील  प्रकल्पाच्या माणहतीचा यामध्ये िंमािेश किण्यात आला आहे.

गोमपाहिमतापाहिम**मकृखोहिम हिपाहिम कोपाहिम श्िेतपहत्रके
 निुंार

$ लाभक्षेत्रातील णिणहिींििील क्षेत्र
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ततता क्र. 1.17 
(ब) स्थाहनक स्तरीय प्रकल्प ि भजूलाद्वारे सिंहचत के्षत्र 

 

अ.  
 क्र.  

जनू अखेिची 
सिंचन क्षमता 

णनर्ममत सिंचन क्षमता ि प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्र (पीकके्षत्र) लक्ष हेक्टि 
ग्राम णिकािं ि जलिंांधािि णिभाग भजूलाद्वािे 

सिंचनक्षमता सिंणचतके्षत्र (अनमुाणनत) णिणहिींची िंांख्या सिंचन क्षमता 
(अनमुाणनत) 
(पीकके्षत्र)** प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष एकूि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष एकूि लाभके्षत्रातील लाभके्षत्रा 

बाहेिील 
एकूि 

1 2 3 4 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 11 (9+10) 12 
1 2001 5.68 5.35 11.03 1.93 1.66 3.59 2.77 12.25 15.02 25.50 
2 2002 6.18 5.47 11.65 2.08 1.57 3.65 2.80 12.40 15.20 25.45 
3 2003 6.25 5.54 11.79 2.13 1.75 3.88 2.84 12.56 15.40 25.23 
4 2004 6.27 5.72 11.99 2.14 1.79 3.93 2.87* 12.72* 15.59* 25.50 
5 2005 6.36 5.87 12.23 2.18 1.88 4.06 3.15 13.21 16.36 26.50 
6 2006 6.48 6.07 12.55 2.22 1.93 4.15 3.42 13.70 17.12 27.70 
7 2007 6.65 6.19 12.84 2.32 2.17 4.48 3.71 14.20 17.91 28.25 
8 2008 6.75 6.43 13.18 2.35 2.33 4.68 3.99* 14.69* 18.68* 27.79 
9 2009 6.91 6.62 13.53 2.41 2.39 4.80 4.28 15.18 19.46 28.35 
10 2010 7.83 7.05 14.88 2.73 2.58 5.31 4.57 15.67 20.24 28.35 
11 2011       4.86* 16.16* 21.02*  

िंंदभश:  1) मखु्य अणभयांता, ल.पा.स्था. स्ति याांचेकडून णदनाांक 21/08/2013 िोजीच्या बैठकीत प्राप्त झालेली माणहती 
2) ल. पा. स्थाणनक स्ति प्रकल्पाांची सिंचन के्षत्राची िापिाची टक्केिािी (सिंणचत के्षत्र) को. प. बांधािे-35%, उसिंयो-40%, लपा तलाि-30%, पाझि तलाि-25% ि इति योजना-70 टक्के अशी 

अनमुाणनत धरुन काढण्यात येते.  
3)   भजूल िंिेक्षि ि णिकािं यांत्रिा, पिेु ि अथय ि िंाांस्ख्यकी णिभाग, मुांबई याांचेकडून प्राप्त झालेली माणहती.  
4) िकाना क्र. 12 मधील भजूलाद्वािे णनर्ममत सिंचन क्षमता ही त्या त्या िषी भजूलाद्वािे सिंणचत झालेल्या ि कृणष णिभागाने अथय ि िंाां स्ख्यकी णिभागाला िंादि केलेल्या के्षत्राएिढी धिण्यात आलेली 

आहे 
5) * िंन 2004, 2008 ि 2011 च्या भजूल िंव्हेक्षि मोजिीनिुंाि णिणहिींची प्रत्यक्ष िंांख्या. उियणित िंालाांची िंांख्या ही या िंांख्येिरुन ि िंन 1998 च्या भजूल िंव्हेक्षि अांदाजािरुन इांटिपोलेशनने 

काढण्यात आली आहे ि ती अांदाणजत आहे.  
6) ** णिणहिींिरुन सिंणचत झालेल्या के्षत्राच्या प्रमािात अनमुाणनत सिंचन क्षमता णनमाि झाली अिें िंणमतीने गहृीत धिले आहे.  
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ततता क्र. 1. 18 
क) राज्यातील शेततळयांद्वारे सिंहचत झालेले के्षत्र 

 

अ. क्र.  
जनू अखेिची सिंचन 

क्षमता  

शेततळ्याद्वािे णनर्ममत 
सिंचन क्षमता 
लक्ष हेक्टि 

1 2 3 
1 2001 0.02 
2 2002 0.05 
3 2003 0.09 
4 2004 0.19 
5 2005 0.27 
6 2006 0.33 
7 2007 0.37 
8 2008 0.57 
9 2009 0.84 
10 2010 1.14 

   
टीप:- णनर्ममत सिंचन क्षमतेएिढेच सिंणचत क्षेत्र मानण्यात येते.  

 
ततता क्र. 1. 19 

एकूण अ, ब ि क प्रणालीद्वारे िर्षशहनिाय सिंहचत के्षत्र  
                                                     क्षेत्र लक्ष हेक्टिमध्ये 

अ.  
क्र.  

जनू 
अखेिची 
सिंचन 
क्षमता  

अ,ब ि क प्रिालीद्वािे 
एकूि णनर्ममत सिंचन 

क्षमता* 

अ,ब ि क प्रिालीद्वािे एकूि 
सिंणचत क्षेत्र** 

सिंणचत क्षेत्राची णनर्ममत सिंचन 
क्षमतेशी टक्केिािी 

1 2 3 4 5 
1 2001 67.68 40.52 60 
2 2002 68.67 41.46 60 
3 2003 69.26 40.34 58 
4 2004 70.43 40.69 58 
5 2005 72.66 45.29 62 
6 2006 75.43 48.86 65 
7 2007 78.09 50.38 65 
8 2008 79.23 49.39 62 
9 2009 81.37 48.38 59 

10 2010 83.23 50.81 61 
 महामांडळाकडून प्राप्त माणहतीनिुंाि िाज्यस्तिीय प्रकल्पातनू ( तक्ता क्र. 1. 4 िकाना क्र. 8) + ग्रामणिकािं ि जलिंांधािि णिभागाकडील 
प्रत्यक्ष णनर्ममत सिंचन क्षमता (िकाना-3) + भजूलाद्वािे णनर्ममत सिंचन क्षमता (िकाना-12) + शेततळ्याांद्वािे णनर्ममत सिंचन क्षमता (िकाना-3) 
उदा. 2001-02 मधील एकूि णनर्ममत सिंचन क्षमता = 36.48 + 5.68 + 25.50 + 0.02 = 67.68  
** महामांडळाकडून प्राप्त माणहतीनिुंाि िाज्यस्तिीय प्रकल्पातनू कालव्याद्वािे सिंणचत झालेले के्षत्र (तक्ता क्र. 1.16 िकाना क्र. 18) + 
ग्रामणिकािं ि जलिंांधािि णिभाग याांचेकडील प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्र (िकाना-6) + भजूलाद्वािे सिंणचत के्षत्र (िकाना क्र. 12) + शेततळयाांद्वािे 
प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्र (िकाना क्र. 3) उदा. िंन 2001-02 मधील एकूि सिंणचत के्षत्र = 13.07 + 1.93 + 25.5 + 0.02 = 40.52   
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1.9 आठमािी धोरण ि प्रकल्पािरील प्रयकयक्ष पीकरचना:- 
 
 िंणमतीने िंांकणलत केलेल्या मोठ्या ि मध्यम प्रकल्पाांच्या िंांकस्ल्पत ि प्रत्यक्षातील पीकिचनेच्या 
माणहतीनिुंाि खालील प्रमािे स्स्थती णनदशयनािं येते.  
 

ततता क्र. 1.20 

हिभागहनिाय प्रमा पीक पध्दती के्षत्र, िंपु्रमा पीक पध्दती के्षत्र ि िंन 2001-02 ते 2010-11 या 10 िर्षातील 
प्रयकयक्ष िंरािंरी सिंहचत के्षत्र 

के्षत्र िजार िेतटर 

अ.  
क्र.  

णिभाग णपकाांचा 
प्रकाि 

प्रमा पीक पध्दती के्षत्र िंपु्रमा पीक पध्दती के्षत्र 
िंन 2001-02 ते 2010-

11 या 10 िषातील 
िंिािंिी सिंणचत के्षत्र 

के्षत्र टक्केिािी के्षत्र टक्केिािी के्षत्र टक्केिािी 
1 कोकण  खिीप 113 42 119 41 0 0 

िब्बी 83 31 92 31 10 100 

दहुांगामी 0 0 0 0 0 0 

उन्हाळी 42 15 37 13 0 0 

बािमाही 34 12 44 15 0 0 

एकूण 272 100 292 100 10 100 

2 नाहशक खिीप 218 40 278 43 32 17 

िब्बी 224 41 271 42 97 52 

दहुांगामी 52 10 52 8 10 5 

उन्हाळी 20 4 25 4 27 15 

बािमाही 29 5 20 3 20 11 

एकूण 543 100 646 100 186 100 

3 पणेु खिीप 575 39 718 44 169 27 

िब्बी 610 41 636 39 203 33 

दहुांगामी 88 6 82 5 1 0 

उन्हाळी 99 7 78 5 72 11 

बािमाही 102 7 109 7 184 29 

एकूण 1474 100 1623 100 629 100 

4 औरंगाबाद खिीप 58 24 58 24 2 1 

िब्बी 110 46 110 46 73 44 

दहुांगामी 57 24 57 24 19 12 

उन्हाळी 6 2 6 2 28 17 

बािमाही 9 4 9 4 42 26 

एकूण 240 100 240 100 164 100 
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अ.  
क्र.  णिभाग 

णपकाांचा 
प्रकाि 

प्रमा पीक पध्दती के्षत्र िंपु्रमा पीक पध्दती के्षत्र 
िंन 2001-02 ते 2010-

11 या 10 िषातील 
िंिािंिी सिंणचत के्षत्र 

के्षत्र टक्केिािी के्षत्र टक्केिािी के्षत्र टक्केिािी 
5 अमरािती  खिीप 88 44 140 47 0 0 

िब्बी 65 33 88 30 34 64 

दहुांगामी 43 22 68 23 9 17 

उन्हाळी 1 1 2 1 4 8 

बािमाही 1 1 0 0 6 11 

एकूण 198 100 298 100 53 100 

6 नागपरू खिीप 333 49 361 51 154 70 

िब्बी 239 35 232 33 52 23 

दहुांगामी 62 9 74 10 3 1 

उन्हाळी 18 3 16 2 13 6 

बािमाही 29 4 28 4 1 0 

एकूण 681 100 711 100 223 100 

7 मिाराष्र 
राज्य 

खिीप 1385 41 1674 44 357 28 

िब्बी 1331 39 1429 37 469 37 

दहुांगामी 302 9 333 9 42 3 

उन्हाळी 186 5 164 4 144 11 

बािमाही 204 6 210 6 253 20 

एकूण 3408 100 3810 100 1265 100 

* सिंचन स्स्थतीदशयक अहिाल 2001-02 ते 2010-11 निुंाि 

मोठे ि मध्यम प्रकल्प एकणत्रत माणहती (ल. पा. प्रकल्प िगळून) 

 
ििीलप्रमािे सिंचनािंाठी प्रकल्पीय णनर्ममत िंाठा णनस्श्चत केला तिीही णिणिध काििाांमळेु (त्यािषीच्या 

पाििंाचे एकूि प्रमाि ि पडण्याचा प्रकाि, णितणिका-उपचा-या-शेतचा-याांची स्स्थती, लाभधािकाांचा सिंचनािं 
प्रणतिंाद िगैिे) त्यापैकी काही िंाठयाचाच िापि प्रत्यक्ष सिंचनािंाठी प्रकल्पात होतो. िंियिंाधाििपिे हांगामी भुिंाि 
णपके घेण्यापेक्षा तलुनेने जास्त उत्पन्न देिािे ऊिंािंािखे पीक जास्तीत जास्त के्षत्रािि घेण्याकडे शेतक-याांचा कल 
अिंतो. पिेु ि औिांगाबाद णिभागामध्ये जेथे बिेचिें के्षत्र अिषयि प्रिि आहे तेथेच ऊिंािंािख्या बािमाही 
णपकाखालचे के्षत्र िंपु्रमा मधील के्षत्रापेक्षाही बिेच जास्त आहे (118 हजाि हे. च्या णठकािी 226 हजाि हे. ). खिीप 
मात्र 776 हजाि हे. च्या णठकािी केिळ 171 हजाि हे. ऐिढेच आहे. त्यामळेु प्रकल्पीय पीकिचना ि प्रत्यक्षात 
अिंलेली सिंणचत णपकाांची पीकिचना यात बिाच फिक अिंतो. बहुतेक िंिय प्रकल्पात अिें णदिंनू आले आहे की, 
प्रकल्पीय पीकिचनेत जिी 25 ते 40 टक्के के्षत्र खिीप हांगामी णपकाखाली दाखणिले अिंले तिी ििील तक्त्यािरुन हे 
स्पष्ट होते की एकूि सिंणचत के्षत्राच्या तुलनेत प्रत्यक्षात हांगामी खिीप णपकाांिंाठी नागपिू णिभाग िगळता फाििें पािी 
घेतले जात नाही. यामळेु णनर्ममत सिंचन क्षमतेत खिीप हांगामी पीकके्षत्राचा िंमािेश अिंला तिी प्रत्यक्ष सिंचन िापि 
न झाल्यामळेु प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्राच्या आकडेिािीत घट येते. ऊिंािंािख्या णपकािं मात्र तीनही हांगामात पािी 
देऊनही त्याची मोजिी एक हेक्टि सिंणचत के्षत्र अशी झाल्यामळेु एकूि सिंणचत के्षत्राच्या आकडेिािीत तटूच येते. 
िंन 2010-11 च्या एकूि 47.37  लक्ष हेक्टि णनर्ममत के्षत्रापैकी 17.12 लक्ष हेक्टि एिढी णनर्ममती खिीप णपकाांिंाठी 
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केलेली अिंली तिीही खणिपात प्रत्यक्ष 10.04 लक्ष हेक्टिची घट आली आहे. (िंांदभय: सिंचन स्स्थती दर्शक अहवाल 
2010-11).  

 

प्रकल्पीय अहिालामध्ये सिंणचत के्षत्रामध्ये प्रस्ताणित केलेली पीकिचना ही कृणष णिभागातील िंक्षम 
अणधका-याांकडून मांजिू झालेली अिंते. सिंणचत के्षत्रातील पाऊिंमान, हिामान, जणमनीचा प्रकाि, यानिुंाि आणि 
सिंचनाचा लाभ जास्तीत जास्त के्षत्रािं णमळािा या िाज्यशािंनाच्या धोििानिुंाि बािमाही णपकाांची टक्केिािी केिळ 
4 ते 7 टक्के ठेिून खिीप, िब्बी ि दहुांगामी णपकाांिंाठी ही टक्केिािी बिीच जास्त अिंते. पीकके्षत्राची सिंणचत के्षत्राशी 
येिािी टक्केिािी त्यामळेु 120 ते 150 टक्के एिढी अिं ू शकते. बहुतेक िंिय मोठया प्रकल्पाांिि काही टक्के 
बािमाही णपकाांिंाठी तितदू अिंली तिी बहुतेक मध्यम ि िंिय लघ ु प्रकल्पाििील पीकिचनेत केिळ हांगामी ि 
दहुांगामी णपकाांचाच अांतभाि अिंतो.  

सिंचनािंाठी उपलब्ध अिंलेल्या पाण्याच्या प्रत्यक्ष होत अिंलेल्या पािीिापिाचा अभ्यािं केल्यािि 
िंणमतीला णदिंनू आले की उियणित महािाष्रातील (कोकि प्रदेश िंोडून ) आणि मिाठिाडयातील ब-याच प्रकल्पाांिि 
प्रत्यक्षात बािमाही णपकाांिंाठी ( प्रामखु्याने ऊिं ) आणि फळ णपकाांिंाठी (द्राक्ष, डासळब िगैिे) पाण्याचा िापि फाि 
मोठया प्रमािात होत आहे. खिीप/िब्बी हांगामी णपकािंाठी ि दहुांगामी णपकािंाठी पािीिापि बिाच कमी अिंला, तिी 
बािमाही ि उन्हाळी हांगामािंाठी (प्रामखु्याने ऊिंािंाठी) फाि मोठया प्रमािािि पािीिापि होत आहे. िंणमतीला 
जाििलेली दिुंिी गोष्ट म्हिजे िाज्याचे जे के्षत्र अिषयिप्रिि म्हिनू गिले जाते (िंहयाद्रीच्या पिूेकडील 
पजयन्यछायेतील के्षत्र) तेथेच मोठया प्रमािात बािमाही णपकािंाठी अिंा िापि प्रत्यक्षात होत आहे. सिंचन लाभाचे 
फायदे ऊिंाची ि मलू्यदायी णपकाांची शेती कििा-या थोड्या शेतक-याांकडून घेतला जािे आणि हांगामी, दहुांगामी 
णपके प्रकल्पीय पीकिचनेच्या टक्केिािीपेक्षा ब-याच कमी के्षत्रािि घेतली गेल्यामळेु सिंचन लाभाचे णिस्तािीकिि न 
होिे ही िस्तुस्स्थती सिंचनातनू िंामाणजक न्याय प्रस्थाणपत किण्याच्या तत्िाशी पिूयत: णििंांगत ठिते. बािमाही 
णपकाांिंाठी पािीिापि िाढल्यामळेु णनर्ममत सिंचन क्षमता (पीकके्षत्र) आणि प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्र यामधील तफाितही 
िाढते ही गोष्ट िगेळीच. या पणिस्स्थतीचा िंिांगाने णिचाि केला अिंता पढुील िस्तुस्स्थती िंणमतीच्या णनदशयनािं 
आली.  

 महािाष्राच्या काही भागात सिंचनाखाली ऊिंाचे पीक घेण्यािंाठी हिामान ि जमीन योग्य अिंल्यामळेु 
ज्या णठकािी ऊिंाचे के्षत्र बिेच होते तेथे िंहकािी िंाखि कािखाने िंरुु झाले. ऊिं उत्पादनािं खात्रीचा अुठाि आणि 
चाांगला भाि यामळेु खाजगी के्षत्रात (णिणहिींिि आणि नद्ातनू उपिंा सिंचनाद्वािे ) ऊिं मोठया प्रमािात घेतला जाऊ 
लागला. कालव्याखालीही ऊिंणपकािंाठी मागिी िाढून के्षत्र िाढतच गेले. जिंजिें िंाखि कािखाने िाढत गेले 
तिंतिें कालव्याखाली ऊिंाचे के्षत्र िाढत गेले अशी िस्तुस्स्थती िंियत्र णदिंली. भीमा (उजनी ) प्रकल्पािि अिंलेली 
बािमाही पीकपध्दती बदलनू अिषयप्रिि अिंलेल्या लाभके्षत्रािं जास्तीत जास्त शेतक-याांना सिंचनाचा लाभ णमळािा 
यािंाठी शािंकीय धोिि म्हिनू आठमाही पीक िचना केली ि त्यामळेु प्रकल्पीय सिंचन क्षमता 1.33 लक्ष हेक्टि 
िरुन 2.60 लक्ष हेक्टि एिढी िाढली. या प्रकल्पाचा अभ्यािं केल्यािि काहीिें िेगळेच णचत्र िंणमतीपढेु आले. 
उजनी कालव्यातनू णनयेाजनाप्रमािे आठ मणहने पािी णदले जाते. प्रत्यक्षात मात्र खिीप ि िब्बी हांगामात हांगामी 
णपकाऐिजी ब-याच मोठया प्रमािात ऊिंािंाठीच फॉमय क्र. 7 िि पािी घेतले जाते. अशा प्रिाही सिंचनामळेु खणिप ि 
िबी हांगामात भजूलभिि मोठया प्रमािात होते ि त्याआधािे णिणहिींच्या पाण्याचा िापि करुन ( Conjunctive use) 
उन्हाळी हांगामात शेतक-याांकडून ऊिंाला पािी णदले जाते.  

    उजनी धििापािंनू खाली नदीकाठी अिंलेल्या ब-याच गािाांचा पािीपिुिठा नदीिि अिलांबनू अिंल्यामळेु 
णपण्याच्या पाण्याच्या गिजेनिुंाि (खिे ति िंकृतदशयनी हे कािि दाखिून ऊिं णपकािंाठी पािीिापि केला जातो) 
धििातनू नदीत पािी िंोडले जाते. नदीकाठी अिंलेले शेतकिी उन्हाळयामध्ये ि इति हांगामात गिजेनिुंाि नदीतनू 
उपिंा करुन स्िखचाने ऊिंािं पािी देतात. उजनी जलाशयािि ज्या उपिंा सिंचन योजना आहेत त्या ति िषयभि 
उपिंा करुन ऊिंािं पािी देतात. जलाशयात पािी कमी अिेंल त्या िषी अचल िंाठयातील पाण्याचा िापिही 
जलाशयातील उपिंा  सिंचनाद्वािे ऊिं णपकाच्या सिंचनािंाठी केला जातो. उजनी कालव्याििील उपिंा सिंचन 
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योजनाांििही प्रामखु्याने ऊिं पीकच घेतले जाते. पिांतु जलाशयात अपिुा िंाठा अिेंल तेंव्हा मात्र कालव्यातनू पािी 
िंोडले जात निंल्यामळेु उन्हाळी हांगामात त्याांना िंियस्िी भजूलाििच अिलांबनू िाहािे लागते. तिीही बहुतेक िंिय 
के्षत्रािि ऊिं पीकच घेतले जाते.  

    अशा प्रकािे प्रामखु्याने ऊिंािंाठी होत अिंलेला िापि हा िंामाणजक  न्यायतत्िात बिंतो सकिा नाही हा 
णिचाि किण्यािंािखा मदु्दा आहे. पिांतु धििातनू, नदीतनू आणि भजूलातनू उपलब्ध होिा-या िंिय पाण्याचा एकणत्रत 
आणि अनकूुलतम िापि करुन जास्तीत जास्त ऊिंाचे उत्पादन करुन या भागात बिेच िंाखि कािखाने उभे िाणहले 
आहेत. 

सिंचन प्रकल्पाची स्िीकािाहयता लाभव्यय गिुाांकाच्या िंांदभात ठििली जाते. हा गिुाांक काढताना कृणष 
णिभागाने प्रस्ताणित केलेली पीकिचना स्िीकारून त्यािि आधाणित लाभ गहृीत धिले जातात. प्रत्यक्षात ते लाभ 
तिेंच हस्तगत होण्यािंाठी सकिा िाढण्यािंाठी सिंचन व्यिस्थापनात पिेुशी दक्षता अिंिे आिश्यक आहे. सकबहुना 
ते तिें हस्तगत होतील हे व्यिस्थापनाचे एक प्रमखु उणद्दष्ट अिंले पाणहजे. 

स्िातांत्र्यपिूय काळातील दणक्षि महािाष्रातील प्रकल्पाांमध्ये पीकिंमहू िचनेची व्यिस्था सिंचन कायद्ाला 
अनिुंरुन केलेल्या णनयमाांप्रमािे बिंिण्यात आली होती. णतला कायद्ाचे अणधष्ठान अिंल्याने लाभके्षत्रात िंियत्र 
पािी पिुिले जाईल ि मांजिू पध्दतीप्रमािे ि मांजिू प्रमािातच हांगामी-दहुांगामी-बािमाही-फळबागा याांना णदले जाईल 
अशी काययिचना होती. तशी सिंचन णितिि िचना आता अस्स्तत्िात न िाणहल्याने सिंचनाखालील णपकाांमध्ये जो 
िंमतोल हिा ि िंमन्यायी पद्धतीने व्यापक के्षत्रािि णितिि हिे ते प्रत्यक्षात होताना णदिंत नाही. फक्त काहीच 
णपकाांना अिास्ति प्राधान्य णमळून इति णपकाांिंाठी पिेुिें पािी उपलब्ध िाहत नाही अिें णदिंते. त्यामळेु णनर्ममत  सिंचन 
क्षमता म्हिनू जे के्षत्र अणधिंणूचत केले जाते सकिा णहशोबात धिले जाते त्यापेक्षा बिेच कमी के्षत्र ि बिेच कमी 
शेतकिी प्रत्यक्ष सिंचनाच्या लाभाखाली येतात. 

प्रकल्पािंाठी मांजिू केलेल्या पीक िचनेला सिंचन णितििाच्या औपचाणिक व्यिहािात कृणष णिज्ञान 
प्रमाणित पीक िचना म्हिनू, लाभव्ययािंाठी आिश्यक अिंिािी पीक िचना म्हिनू, ि िंामाणजक णिस्ताणित 
लाभािंाठी इष्ट पीक िचना अिें आधािभतू स्थान अिंिे आिश्यक आहे. त्यािंाठी णिद्मान कायदे ि णनयम यात 
पिेुशी स्पष्टता निेंल, ति तशी ती णनमाि किायला हिी. णिशेषत: सिंचनािंाठी पािी िेगिगेळ्या हांगामामध्ये 
हांगामी, दहुांगामी अथिा बािमाही णपकाांना किें ि णकती द्ािे याबाबत स्पष्टता अिंिे आिश्यक आहे. त्या िंांदभात 
शािंनाचे 2000, 2001 ि 2003 चे णनियय (i) शािंन णनियय क्र. िंीएमई 1099/179/99 सिं. व्य. (म), णदनाांक 
22/8/2000, (ii) शािंन णनियय क्र. िंांकीिय 10.00/(19/2000) सिं.व्य.(धो). णदनाांक 7/3/2001, (iii) शािंन 
पणिपत्रक क्र. िंांकीिय 11.01/(760/2001)/णिंव्य (धो), णदनाांक 5/12/2001, (iv) शािंन णनियय क्र. िंांकीिय 10.00/ 
(87/2001)/ सिं.व्य.(धो), णदनाांक 31/3/2003 (िंांदभय: पणिणशष्ट्ये 1.5, 1.6, 1.7 ि 1.2) महत्िाचे आहेत. 
िंामाणजक ि आर्मथक पणिस्स्थतीतील बदलाांप्रमािे पीकिचनेत बदल किाियाचाच अिेंल ति दि दहा िषांनी 
सिंचनाच्या पाण्याला येिा-या प्रत्यक्ष पाण्याच्या उपलब्धतेच्या ि मागिीच्या आधािािि बागायतदाि िंांघात चचा 
होऊन पीकिचनेतील औपचाणिक बदल अणधिंणूचत केला गेला पाणहजे. अन्यथा उदे्दणशत पीक के्षत्र, लाभके्षत्र, 
शेतकिी िंांख्या ि प्रत्यक्षातील लाभाथी यातील तफाित कायम िहात जाईल. 

शािंनाने प्रिंतृ केलेल्या इ. िं. 2000 च्या शािंन णनिययात सिंचनाचा पायाभतू घटक म्हिनू पािी पांचायत 
िंणमती ही पिूीच्या आदेशाप्रमािेच कायम ठेिण्यात आली आहे. णतच्याकडे ' कालव्यातील पाण्याचे िाटप 
काटकिंिीने तिेंच िंिांना िंमान पध्दतीने ' किण्याबाबत उपणिभागीय अणधका-यािं िंल्ला देिे' ही जबाबदािीही 
ठेिण्यात आलेली आहे. 2003 च्या िाज्याच्या जलनीतीत िंधु्दा लाभाथी शेतकिी, पीकिंमहू/किाि पध्दतीच्या 
णिद्मान प्रथेनिुंाि -- पाण्याचा िाटा णमळण्यािं हक्कदाि अिंतील. हे तत्ि नीिा, प्रििा, गोदाििी या स्िातांत्र्य 
पिूयकालीन प्रकल्पाांबाबत कायम ठेिण्यात आलेले आहे. तेव्हा महत्िाची ही तत्िे डािलनू जेथे सिंचनािंाठी पािी 
िाटप होत अिेंल ती अणनयणमतता / दोष म्हिनूच मानािा लागेल. जललेखा अहिाल िंन 2006-07 ते िंन 2010-
11 मधील मोठ्या प्रकल्पाांच्या प्रकल्पीय िंांकस्ल्पत प्रणत दलघमी णभजिािे के्षत्र ि या पाच िषातील िंिािंिी प्रत्यक्ष 
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णभजलेले प्रणत दलघमी के्षत्र याची माणहती णदनाांक 7/3/2001 च्या शािंन आदेशानिुंाि िंांकणलत केली अिंता 
(िंांदभय: णिििि पत्र क्र. 1.2) तिेंच प्रकल्पाचे प्रणत दलघमी के्षत्र णभजणिण्यातील िंिय प्रकािच्या मयादा णिचािात 
घेिून प्रकल्पीय प्रणत दलघमी के्षत्रापेक्षा 60 टक्कयापेक्षा कमी के्षत्र णभजणििा-या खालील प्रकल्पाांििचे सिंचनाचे 
पािी िाटप िंदोष णदिंते. 

ततता क्र. 1.21 

िंदोर्ष पाणीिाटप अिंलेले मोठे प्रकल्प 

अ. क्र.  प्रकल्पाचे नाि णजल्हा 
प्रकल्पीय िंांकस्ल्पत 

प्रणत दलघमी 
णभजिािे क्षेत्र (हे. )  

प्रत्यक्षातील िंिािंिी 
प्रणत दलघमी णभजलेले 

के्षत्र (हे. )  

टक्केिािी  
(5/4)*100 

शेिा 

1 2 3 4 5 6 7 

मिाराष्र कृष्णा खोरे हिकािं मिामंडळ, पणेु 

1 कण्हेि िंातािा 111 60 54  

2 कुकडी अहमदनगि 177 98 55  

3 भीमा (उजनी) िंोलापिू 220 114 52  

हिदभश पाटबंधारे हिकािं मिामंडळ नागपरू 

4 पेंच नागपिू  156 78 50  

5 बोि  िधा  147 54 37  

6 िाि बलुढािा 178 97 55  

7 अप्पि िधा  अमिािती 375 64 17  

8 अरुिािती यितमाळ 236 37 16  

तापी पाटबंधारे हिकािं मिामंडळ, जळगाि 

9 णगििा+पाांझिा धळेु 257 77 30  

कोकण पाटबंधारे हिकािं मिामंडळ, ठाणे 

10 िंयूा ठािे 58 27 47  

गोदािरी मराठिाडा पाटबंधारे हिकािं मिामंडळ, औरंगाबाद 

11 कडिा नाणशक 145 40 28  

12 उध्िय गोदाििी  नाणशक 345 113 33  

13 जायकिाडी 
प्रकल्प टप्पा-1 

औिांगाबाद 132 77 59  

14 
जायकिाडी 

प्रकल्प टप्पा-2 बीड 138 66 47  

15 उध्िय पैनगांगा यितमाळ 157 62 40  
टीप:- उपलब्ध माणहतीिरुन ििील प्रकल्प हे नमनुा दाखल देण्यात येत अिंनू िंांकस्ल्पत प्रणत दलघमी णभजिािे के्षत्र ि प्रत्यक्ष िंिािंिी णभजिािे 
प्रणत दलघमी के्षत्र याची खात्री करुनच पढुील काययिाही किण्यात यािी.  
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2003 च्या जलनीतीच्या कलम 1.14 मध्येच हे स्पष्ट किण्यात आले आहे की, पाण्याच्या िंांपत्तीचा   
'इष्टतम, काटकिंिीने, िंमन्यायीपिे आणि शाश्ितरुपी िापि' ही तातडीची बाब आहे. (िंांदभय: पणिणशष्ट 1.8) 

 

याबाबतीत शािंन पणिपत्रक क्र. िंांकीिय 11.01/(760/2001)/सिंव्य (धो), णदनाांक 5/12/2001 पणिच्छेद 5 
महत्िाचा आहे पािी िापिाचे शािंनाचे उणद्दष्ट पणिच्छेद 5 मध्ये ' जास्तीत जास्त के्षत्राला सिंचनाची िंणुिधा उपलब्ध 
करुन कृषी उत्पादनात भिीि िाढ कििे हे सिंचनाचे उणद्दष्ट आहे. यापढेु सिंचनाच्या िापिाचा आढािा घेत अिंताना 
तो प्रकल्पणनहाय घेतला जाईल आणि िबी हांगामातील िंिािंिी सिंचन हे 1 दलघमी च्या तुलनेत सकमान 150 हेक्टि 
होईल अिें पाणहले जाईल. उन्हाळी हांगामात हेच प्रमाि िंिािंिी 110 हेक्टिच्या प्रमािात िाहील ' अिें स्पष्ट 
किण्यात आले आहे. 

 

अिषयि प्रिि अिंलेल्या लाभके्षत्रािं जास्तीत जास्त शेतकऱ्याांना सिंचनाचा लाभ णमळािा यािंाठी 
शािंकीय धोिि म्हिनू शािंन णनियय पाटबांधािे णिभाग क्रमाांक बीकेएिं-1086/369 सिंव्य, मांत्रालय, मुांबई णदनाांक 
12 फेब्रिुािी 1987 निुंाि (िंांदभय : पणिणशष्ट 1.9) बाांधकाम िंरुु अिंलेल्या िाज्यातील िंिय निीन प्रकल्पाांिि 
िंियिंाधाििपिे धोिि म्हिनू आठमाही पािी पिुिठा पध्दत िंरुु किण्याचा णनियय घेण्यात आला. यातील ठळक 
बाबी खालीलप्रमािे होत्या.  

1) जेथे पाण्याची कमतिता आहे अशा णठकािी भणिष्यकाळात घेण्यात येिाऱ्या िंिय पाटबांधािे प्रकल्पािि 
(लघ,ु मध्यम ि मोठे) आठमाही पािी पिुिठा पद्धत िाबणिण्यात यािी. मात्र जेथे पाण्याची उपलब्धता 
णिपलु आहे (उदा. कोकिातील पस्श्चम िाणहनी नद्ा) अशा णठकािचे प्रकल्प हयािं अपिाद अिंतील. 

2) या पद्धतीत 1 जलैु ते फेब्रिुािी अखेिपयंत कालव्याचे पािी देण्यात येईल ि प्रामखु्याने हांगामी णपकाांना 
देण्यात येईल.  

3) मोठ्या प्रकल्पाांमधनू पािी उपलब्ध अिंल्यािं, ऊिंा िंािख्या णपकाांना जलैु ते फेब्रिुािी या कालािधीतच 
पािी पिुिठा किण्यात येईल. त्यानांति लागिािे पािी शेतकऱ्यानी णिणहिीतनू उपिंा करून घ्यािे. िब्बी 
हांगामातील णपकाांना पािी पिुणिल्यानांति जि जलाशयात पािी णशल्लक िाणहले ति ते उन्हाळी णपकाांना जिें 
की, भुईमगु, कडिळ याांना पिुणिण्यात येईल. मात्र ऊिंािंाठी ते णदले जािाि नाही.  
 
प्रत्यक्षात िंणमतीकडे प्राप्त माणहतीिरून अिें णनदशयनािं येते की, िंन 1987 नांति प्रकल्पाांना णदलेल्या 

प्रशािंकीय मान्यता ि िंधुाणित प्रशािंकीय मान्यतामध्ये ििील धोििाचा काटेकोिपिे अिलांब किण्यात आलेला 
नाही. ि प्रत्यक्षात अनेक प्रकल्पाांना प्रमा ि िंपु्रमा देताांना हांगामी णप कािंह बािमाही णपकाांनाही मांजिूी देण्यात आली. 
हे िेंाबत जोडलेल्या णििििपत्रािरुन स्पष्ट होईल.  

या प्रकल्पाांच्या प्रत्यक्षातील पीक पध्दतीची िंन 2006-07 ते िंन 2010-11 या 5 िषाची िंिािंिी घेऊन 
त्यातील बािमाही णपकाांची टक्केिािीही णििििपत्र क्र. -1.3 मध्ये णदलेली आहे. त्याचे अिलेाकन केले अिंता 
बािमाही णपकाची प्रत्यक्षातील िंद्स्स्थतीची िंहजपिे कल्पना येते.  

िंणमतीला णदलेल्या काययकक्षाांमध्ये सकमती णनयांणत्रत िहाण्यात (णिलांब होऊ नये) प्रकल्प अणधक उपयकु्त 
ठिािेत ि अखेिी सिंचनाच्या के्षत्रात िाढ व्हािी हे अणभपे्रत आहे. त्यािंाठी प्रकल्प णनयोजन ि बाांधकामाच्या 
खचाच्या िंांबांणधत दोष टाळिे हे णजतके आिश्यक आहे णततकेच सिंचन व्यिस्थापनाची िंाियजणनक उणद्दष्टे ही 
िाज्याच्या जलनीतीला अनिुंरुन उत्तमपिे पाळली जािीत हे अपेणक्षत आहे. सिंचनाचा िंाियजणनक लाभ हा 
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अणधकाणधक के्षत्र प्रत्यक्ष सिंचनाखाली अिंण्यािि आहे. म्हिनू सिंचन व्यिस्थापनातील उिीिाांचा णिचािही 
प्रकल्पिचना ि बाांधकामाििचे खचय याांच्या इतकाच महत्िाचा आहे.  

 अशा पणिस्स्थतीत प्रकल्पीय पीकिचनेपेक्षा प्रत्यक्षातील िगेळ्या पीकिचनेिि आधाणित अिंलेले सिंणचत 
के्षत्र काढून त्याची तुलना प्रकल्पीय सिंचनक्षमतेशी करुन पािीिापिाची टक्केिािी काढिे हे पिूयपिे अिंांयसु्क्तक 
ठिते. हांगामी णपकािं एक पािीपाळी णदली सकिा पिूय 3 पािीपाळ्या णदल्या सकिा ऊिंािंािख्या णपकािं िषयभि 12-
15 पािीपाळ्या णदल्या तिीही, या णतन्ही बाबतीत सिंणचत के्षत्र 1 हेक्टि अिेंच णहशेबात धिले जाते. यामळेु सिंणचत 
के्षत्राचे मापन एका प्रकािची मोजिी पध्दत लािून होत नाही. त्यामळेु यािंाठी पढुीलप्रमािे काही िेगळी पध्दत 
िापििे योग्य होईल काय याचा णिचाि झाला पाणहजे.  
 धििात दििषी ऑक्टोबि अखेि प्रत्यक्षात सिंचनािंाठी उपलब्ध अिंलेल्या पािीिंाठ्याच्या तलुनेत, 

सिंचन िषाअखेि जेिढ्या पािीिंाठ्याचा प्रत्यक्ष िापि सिंचनािंाठी झाला अिेंल त्यानिुंाि त्या त्या 
प्रकल्पाििील सिंचन िापिाची टक्केिािी ठििािी. ही माणहती जलिंांपदा णिभागच्या िार्मषक अहिालात 
अांतभूयत केल्यािं प्रकल्पिाि ि प्रदेशिाि सिंचन िापिाची माणहती णमळेल.  

 िंियिंामान्य माििंाला, शेतक-याला सकिा अणभयांत्यालाही एिढा पािीिंाठा सिंचनािंाठी उपलब्ध होता ि 
एिढा िापिला, यािरुन चटकन अथयबोध होत नाही. त्यामळेु िांगनाथन िंणमतीने याबाबत णिणिध पयायाांचा 
णिचाि करुन अिें ठिणिले होते की िंियिंामान्यपिे एका िबी णपकािंाठी 10 िंेंटीमीटि पाण्याच्या तीन 
पाळ्या म्हिजेच 3000 घनमीटि पािी प्रणत हेक्टिी शेतस्तिािि लागते. पिांतु कालव्याच्या मखुापािंनू ते 
शेतापयंत पािी िाहून नेताांना जो पािीनाश होतो तो णिचािात घेता त्यािंाठी धिििंाठ्यातील 4500 
घनमीटि एिढे पािी िंियिंाधाििपिे प्रणत हेक्टिी िबी णपकािं लागेल अिें गहृीत धिले हेाते.  

 त्यामळेु अिंा गिुाांक िापिला ति प्रकल्पीय णनर्ममत सिंचन िंाठ्याला 4500 घनमीटिने भागले अिंता 
"रुपाांतणित (converted) प्रकल्पीय णनर्ममत सिंचन क्षमता" णमळेल. त्याचप्रमािे जेिढ्या पािीिंाठ्याचा 
िापि कालव्याच्या मखुाशी प्रत्यक्षात सिंचनािंाठी झाला अिेंल त्यालाही 4500 घनमीटिने भागले ति 
'रुपाांतणित प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्र' णमळेल. ही पध्दत िापिली ति णनर्ममत सिंचन क्षमता ि प्रत्यक्ष सिंचन िापि 
एकाच पध्दतीने काढले जाऊन सिंचनिापिाची टक्केिािी िस्तुस्स्थतीची णनदशयक िाहील.  

 णतिंिा पयाय म्हिजे नागपिू, अमिािती, मिाठिाडा, कोकि ि उियणित महािाष्र या प्रदेशातील पजयन्यमान, 
हिामान, पीकिचना आणि प्रत्यक्ष सिंचन िापि या आधािे एक दलघमी पािीिंाठ्यातनू िंिािंिीने त्या त्या 
प्रदेशातील प्रकल्पाांिि िंिािंिीने णकती हेक्टि के्षत्र प्रत्यक्ष णभजते त्या आधािे त्या त्या प्रदेशातील प्रकल्पाांची 
एकूि िंिािंिी प्रकल्पीय सिंचन क्षमता काढता येईल. अशा णितीने काढलेल्या सिंचन क्षमतेची प्रत्यक्ष 
सिंणचत के्षत्राशी तुलना केल्यािं सिंचनिापिाच्या टक्केिािीची ब-यापैकी कल्पना येईल.  

 सिंचनिषात कालव्याच्या मखुाशी िंोडलेले एकूि पािी आणि सिंचन िषात प्रत्येक पािीपाळीमध्ये 
(rotation) सिंणचत के्षत्र (हेक्टिमध्ये) याची बेिीज करुन त्याांचा भागाकाि केल्यािं प्रत्येक पािीपाळीला 
िंिािंिीने णकती िंेंटीमीटि पािी कालव्याच्या मखुाशी िंोडले गेले याचा आकडा णमळेल. त्यािरुन प्रत्येक 
प्रकल्पाची सिंचनिापि काययक्षमता िंमजेल आणि िंिय प्रकल्पाांची तौलणनक आकडेिािी िंमजल्यामळेु 
कोित्या प्रकल्पाििील सिंचनिापि काययक्षमता िंधुािण्यािंाठी उपाययोजना किण्याची आिश्यकता आहे 
तेही िंमजेल.  

ििील िंिय पयायाांचा णिचाि करुन त्यापैकी अिलांणबण्यािं िंलुभ आणि व्यिहायय अिंा पयाय प्रत्यक्ष 
अांमलबजाििीिंाठी त्या त्या महिंलू णिभागातील सिंचन व्यिस्थापन यांत्रिेने णनिडिे श्रेयस्कि ठिेल.  
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1.10 सिंचन िापर कायशक्षमता:- 
 
 धििातनू णिमोचकाद्वािे  कालव्यामध्ये सिंचनािंाठी पािी िंोडल्यािि कालव्याच्या िंरुुिातीला बाांधलेल्या 
Standing Wave Flume ने त्याचे मोजमाप केले जाते.  नांति ते पािी णितणिका, लघचुा-या ि शेतचा-याद्वािे 
सिंचनािंाठी णपकािं पािीपाळीनिुंाि प्रत्येक आितयनात (rotation) णदले जाते.  प्रिाही पध्दतीने (flood irrigation) 
पािी देताना िंियिंाधाििपिे शेतस्तिािि िंिािंिीने 10 िंेंमी एिढ्या ऊां चीचे पािी णदले जाते (1000 घनमीटि प्रणत 
पाळी प्रणत हेक्टि).  णपकाची आितयन काळातील पाण्याची एकूि गिज यापेक्षा कमी अिंली तिीही यापेक्षा कमी 
ऊां चीचे पािी प्रिाही पध्दतीने देता येत नाही.  त्याचबिोबि कालिा, णितणिका, उपचा-या यामधील िंतत होिा-या 
णझिप्यामळेु ि बाष्पीभिनामळेु होिािा पािीनाश णिचािात घेता शेतस्तिािि एकूि णदल्या जािा-या पाण्यापेक्षा बिेच 
जास्त पािी कालव्याच्या मखुाशी िंोडािे लागते.  अस्तिीकिि न केलेल्या णितिि व्यिस्थेतनू अशा होिािा 
पािीनाश हा भसू्तिाच्या पािगम्यतेिि अिलांबनू अिंतो.  अस्तिीकिि केलेल्या णितिि यांत्रिेतनू णझिप्यािाटे 
होिािा पािीनाश अस्तिीकििाच्या प्रमािात कमी होतो.  
 
 ििील िंिय काििाांमळेु णपकाच्या पेििीपािंनू ते काढिीपयंत जी एकूि पाण्याची गिज अिंते त्यापेक्षा बिेच 
जास्त पािी कालव्याच्या मखुाशी िंोडािे लागते.  णपकािं लागिािे पािी ि कालव्यात िंोडलेले पािी याांच्या 
भागाकािाला 'पािीिापि काययक्षमता' म्हितात.  
 
 िबी णपकािं तीन ते पाच पािीपाळ्या (पीक प्रकािानिुंाि) णदल्या जातात.  िंिािंिीने 4 पाळ्या णदल्या ति 
शेतस्तिािि 4000 घनमीटि पािी णदले जाते.  णितिि यांत्रिेची िहन काययक्षमता 60 टक्के धिली ति कालव्याच्या 
मखुाशी 6667 घमी (4000/0.6=6667) पािी िंोडािे लागेल.  म्हिजे 1 दलघमी पाण्यातनू 150 हेक्टि जणमनीिं 
िबी हांगामात सिंचन किता येईल (1000000/6667=150) या गहृीतकािि सिंचन प्रकल्पाांची पािीिापि काययक्षमता 
काढता येऊ शकते.  उन्हाळी हांगामात पािीपाळ्या जास्त द्ाव्या लागत अिंल्यामळेु 1 दलघमी मध्ये िंिािंिीने 110 
हेक्टि के्षत्राला सिंचन होईल अिें गहृीत धिले जाते.  यानिुंाि प्रत्येक प्रकल्पािि िबी ि उन्हाळी हांगामात प्रणत 
दलघमी मध्ये प्रत्यक्ष णकती के्षत्रािं सिंचन झाले याची आकडेिािी काढण्याबद्दल ि त्या आधािे सिंचनिापि 
काययक्षमता काढण्यात यािी अिें आदेश णदनाांक 5/12/2001 च्या शािंन पणिपत्रकात णदले आहेत.  प्रत्येक 
प्रकल्पाििील हांगामणनहाय पािीिापि ििीलप्रमािे निंल्यािं पाण्याचा िंयुोग्य िापि न केल्याबद्दल िंांबांणधताांना 
जबाबदाि धरुन त्याांच्यािि काययिाही त्िणित िंरुु केली जाईल अिेंही पढेु म्हटले आहे.  
 
 पाटबांधािे णिभागाच्या शािंन णनियय क्र. 10/19 -2000 सिं. व्य. (धो)णद. 7.3.2001 अन्िये "ज्या प्रकल्पाांचे 
प्रणतदलघमी णभजलेले के्षत्र िाजिीपेक्षा कमी आहे, त्या प्रत्येक िंांबधात अिें होण्याच्या काििाांची िंणिस्ति 
काििणममाांिंा करुन आिश्यक ते उपाय किण्याचे जबाबदािी काययकािी अणभयांतािि िाहील"अिें स्पष्ट किण्यात 
आले आहे "अिंा आढािा दििषी प्रत्येक हांगाम िंांपल्यानांति अणधक्षक अणभयांताांनी घ्यािा ि आिश्यक ती 
काययिाही कििून घ्यािी"अिेंही णनदेणशत किण्यात आले आहे. याबद्दलची प्रकल्पिाि आकडेिािी शािंनातफे 
दििषी प्रणिंध्द होत अिंलेल्या जललेखा अहिालात णदलेली आहे.  (Report on Water Auditing of Irrigation 
Projects in Maharashtra State).  िंन 2010-11 या िषीच्या जललेखा अहिालात णदलेल्या आकडेिािीिरुन 
(प.ृ 112-114) णदिंनू येईल की, बहुतेक िंिय प्रकल्पाांची िबी हांगामातील आकडेिािी 60 ते 120 दिम्यान आहे ि 
उन्हाळी हांगामातील ति 50 ते 80 दिम्यान आहे.  या दोन्ही हांगामात कमीत कमी ते जास्तीत जास्त आकड्याांमध्येही 
फाि फिक आहे. िबी हांगामात 46 प्रकल्पाांपैकी फक्त एका प्रकल्पाची 150 च्यािि आहे. उन्हाळी हांगामात एका 
प्रकल्पाची 110 च्या िि आहे.  
 
 यािरुन णदिंनू येईल की जिळजळिळ िंियच प्रकल्पाांमध्ये प्रणत दलघमी सिंणचत के्षत्र अपेके्षपेक्षा फािच 
कमी आहे. ििील िंिय पणिस्स्थती पाणहल्यानांति अिें णदिंते की अशा प्रकल्पाांििील सिंचन क्षमता एिढी कमी 
अिंण्याची काििे सिंचन व्यिस्थापन यांत्रिेच्या काययकािी अणभयांता ते मखु्य अणभयांता याांच्याशी चचा करुन शोधली 
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पाणहजेत त्याांनति प्रणतदलघमी 150 हे. पयंत िब्बी हांगामात सिंचन होण्यािंाठी काययक्रम आखनु त्याांची 
अांमलबजाििी केली पाणहजे. ज्या प्रकल्पाांिि सिंणचत होिािे के्षत्र प्रयत्नानांतिही िंधुािले नाही ति िंांबांधीत काययकािी 
अणभयांता ि अधीक्षक अणभयांता याांच्यािि काििाई केली पाणहजे.  

1.11 प्रयकयक्ष झालेल्या सिंहचत झालेल्या के्षत्राची मोजणी करण्याची पद्धत:- 

1.11.1 राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प:- 
 

जलिंांपदा णिभागाने िंन 2005 मध्ये केलेल्या महािाष्र सिंचन पध्दतीचे शेतक-याांकडून व्यिस्थापन 
(MMISF) कायद्ानिुंाि कालव्याने शेतीला णदले जािािे पािी घनमापन पद्धतीने (volumetric basis) 
लाभधािकाांच्या पािीिापि िंांस्थाांना प्रत्येक हांगामात प्रणत घनमीटििंाठी णनधाणित दिाने द्ाियाचे प्रस्ततु आहे. 
लाभधािकाांनी घेतलेल्या णपकानिुंाि योग्य ते पािीिापि दि ठििून के्षत्रीय आकाििी पािीिापि िंांस्थेने करून 
पािीिापि आकाििीची ििंलुीही लाभधािकाांकडून किाियाची आहे. पिांतु गेल्या 6-7 िषात प्रयत्न करुनही 
अद्ापपयंत अशा िंांस्थाांकडे हस्ताांतणित झालेले सिंचन के्षत्र बिेच मयाणदत आहे. पांजीकृत पािीिापि िंांस्थाांची 
िंांख्या, त्याांच्याकडे हस्ताांतणित झालेले के्षत्र ि एकूि सिंचनके्षत्राशी त्याची येिािी टक्केिािी िगैिे माणहती पढुील 
प्रपत्रात णदली आहे.  
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ततता क्र. 1.22 
मिाराष्र राज्यातील पाणीिापर िंंस्था ि या िंंस्थांना के्षत्र िस्तांतरणाबाबतची िंद्यक्स्थती 

संख्या के्षत्र

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोठे 1200.5 780.5 502 159.6 20 919.6 117.9 13

मध्यम 291.9 225.9 46 11.3 5 133.2 12.0 9

उससयो 481.4 49.0 0 0.0 0 3.6 0.0 0
ल.पा. 547.0 503.3 74 19.0 4 359.9 8.0 2

2520.8 1558.7 622 189.8 12 1416.3 138.0 10

मोठे 1377.0 532.5 227 103.6 19 247.0 50.9 21

मध्यम 458.3 266.4 113 35.8 13 114.2 9.7 8
ल.पा. 456.7 328.3 198 72.6 22 122.8 69.1 56

2291.9 1127.3 538 211.9 19 484.1 129.6 27

मोठे 247.7 155.0 29 15.0 10 85.8 15.0 18

मध्यम 210.8 169.6 22 5.4 3 145.7 2.8 2
ल.पा. 140.0 133.3 48 9.9 7 64.8 4.3 7

598.5 457.9 99 30.4 7 296.2 22.1 7
मोठे 123.0 54.2 2 0.9 2 6.6 0.7 10

मध्यम 96.3 19.0 0 0.0 0 1.9 0.0 0
ल.पा. 89.7 47.1 10 1.0 2 5.8 0.6 11

309.0 120.3 12 1.9 2 14.2 1.3 9
मोठे 1212.3 845.7 887 353.5 42 372.2 41.0 11

मध्यम 224.6 189.6 77 25.2 13 54.6 18.7 34
ल.पा. 403.1 389.9 245 81.5 21 117.6 30.9 26

1840.0 1425.2 1209 460.2 32 544.4 90.6 17
7560.2 4689.4 2480 894.2 19 2755.2 381.6 14

 @गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे ववकास महामंडळ, औरंगाबाद अंतगशत मालेगाव पाटबंधारे ववभाग मालेगाव याचेंकडील तापी खोऱ्याच्या मावहतीचा यात 
समावरे् आहे.

एकूण

1 मकृखोववम, पुणे

के्षत्र हजार हे.
अ. 
क्र.

महामंडळाचे नाव प्रकल्पा
चा 

प्रकार

एकूण 
वनधावरत 
ससचन 
क्षमता

वनमाण झालेली 
ससचन क्षमता 
(जून 2012 

अखेर)

कायान्वीत झालेल्या 
पाणीवापर ववतरण 

संस्था

हस्तातंरण 
% (7/5)

प्रकल्पा ंवरील 
गेल्या 3 वर्षाचे 

सरासरी ससवचत 
के्षत्र

त्यापैकी पाणी 
ववतरण संस्थेने 

हाताळलेले 
ससचन के्षत्र

टक्केवारी 
% (10/9)

**णिदभय पाटबांधािे णिकािं महामांडळाची णनमाि झालेली सिंचन क्षमता जनू 2011 ची ि सिंणचत क्षेत्र िंिािंिी 2011-12 या िषापािंनू मागील 3 िषाची घेतली आहे. तिेंच 
णिदभय पाटबांधािे णिकािं महामांडळ, नागपिू अांतगयत प्रकल्पाांची प्रकल्पीय सिंचन क्षमतेची आकडेिािी श्िेतपणत्रका खांड-1 मधील प.ृक्र.108 ििील उियणित सिंचन क्षमतेमध्ये 
णनर्ममत सिंचन क्षमतेचे आकडे णमळिून काढण्यात आली आहे.

सर्व एकूण

5 गोमपाववम, औरंगाबाद

एकूण

* महािाष्र कृष्िा खोिे णिकािं महामांडळ अांतगयत अिंलेल्या बीड ि उस्मानाबाद णजल्हयातील बाांधकामाधीन प्रकल्पाचा यामध्ये िंमािेश आहे. तिेंच सिंचन क्षमता जनू 2011 
अखेिची आहे.

एकूण

4 कोपावर्म, ठाणे

2 वर्पावर्म, नागपूर**

एकूण
3  ताखोववम, जळगाव@

एकूण

 
 
शािंन पणिपत्रक णदनाांक 5/12/2001 (िंांदभय: पणिणशष्ट क्र. 1.7) पणिच्छेद क्र. 10 मध्ये ҅येत्या तीन िषात 

िंिय प्रकल्पाांिि पािीिापि िंांस्था णनमाि करुन शेतक-याांच्या िंमहुाला पािी मोजनू णदले जािाि आहे. सिंचनाचे 
व्यिस्थापन अशा िंांस्थाांना हस्ताांतणित किाियाचे आहे अिें नमदू किण्यात आले होते. ििील तक्त्यािरुन अिें 
णनदशयनािं येते की, िाज्यातील पािी िापि िंांस्थाांना के्षत्र हस्ताांतणित किण्याची गती णधमी आहे. याबाबत गोदाििी 
मिाठिाडा पाटबांधािे णिकािं महामांडळाचा प्रणतिंाद पषु्कळ चाांगला अिंनू (32%) त्याखालोखाल णिदभय पाटबांधािे 
णिकािं महामांडळाचा प्रणतिंाद आहे (19%) कृष्िा खोिे, कोकि ि तापी खो-यातील प्रणतिंाद नगण्य आहे. शािंन 
ि महामांडळाांच्या काययणिंध्दी लेखा पिीक्षि अहिालात महालेखापालाांनी पािी िापि िंांस्था स्थापण्यािं होिा-या 
णिलांबाबद्दल आके्षप नोंदणिला आहे.  
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पािीिापि िंांस्थाांनी लाभधािकाांकडून आकाििी केलेल्या पीकिाि के्षत्राची माणहती घेऊन ती माणहती 
सिंचन व्यिस्थापन यांत्रिेकििी के्षत्रमापन पध्दतीने केलेल्या आकाििीत णमळिून एकूि सिंणचत के्षत्राची माणहती 
जलिंांपदा णिभागाच्या िार्मषक पसु्स्तकेत िंध्या अांतभूयत केली जाते.  

 

अ) कालव्यांद्वारे सिंहचत झालेले के्षत्र:- 
 

ििीलप्रमािे जेथे पािीिापि िंांस्थाांना सिंचन व्यिस्थापनािंाठी हस्ताांतणित झाले नाही तेथे प्रत्येक हांगामाच्या 
(खिीप, िबी, उन्हाळी ि बािमाही) आधी त्या हांगामामध्ये कोित्या णप कािंाठी ि णकती के्षत्रािंाठी सिंचन किाियाचे 
अिेंल त्यानिुंाि लाभके्षत्रातील शेतक-याांना पािी मागिी अजय किािा लागतो. जलाशयातील पाण्याच्या 
उपलब्धतेनिुंाि खिीप हांगामात मागिीनिुंाि पािी णदले जाते. पिांत ु िबी ि उन्हाळी णपकाांिंाठी हांगामाआधी 
सिंचनािंाठी (णबगिसिंचन मागिी ि बाष्पीभिन नाश णिचािात घेऊन) धििात णकती पािीिंाठा हांगामी णपकाांच्या 
सिंचनािंाठी उपलब्ध आहे (बागायती णपकाांची गिज प्रथम णिचािात घेऊन) त्यानिुंाि पािी मागिी अजांना मांजिुी 
णदली जाते.  प्रत्येक हांगामामध्ये प्रत्यक्ष जेिढे के्षत्र सिंणचत झाले अिेंल त्याची मोजिी मोजिीदािाकडून के्षत्रीय 
स्तिािि केली जाते. त्याची णनधाणित टक्क्याएिढ्या के्षत्राची पडताळिी शाखा अणभयांता, उप अणभयांता ि काययकािी 
अणभयांता याांचे माफय त केली जाते. मांजिू के्षत्रापेक्षा जास्त के्षत्राला, सकिा मांजिुी निंताना काही के्षत्राला सिंचनािंाठी 
पािी घेतले अिेंल ति अशा के्षत्राचा पांचनामा करून दांडािंणहत त्याची पािीिापि आकाििी केली जाते.  

 

प्रत्यक्ष चचेच्या िेळी महामांडळाांच्या काययकािी िंांचालकाांनी िंाांणगतले की बहुतेक िंिय पिूय झालेल्या 
प्रकल्पाििील सिंचन व्यिस्थापनािंाठी आकृतीबांधानिुंाि अिंलेल्या पदाांच्या तुलनेत 45-55 टक्के पदे णिक्त 
आहेत.  त्यामळेु 100 टक्के सिंणचत के्षत्राची प्रत्यक्ष मोजिी कििे शक्य होत नाही. अशा िेळी काही के्षत्राची प्रत्यक्ष 
मोजिी केली तिीही उिलेल्या के्षत्राबाबत शेतक-याांनी मागिी केलेल्या ि मांजिू केलेल्या अजातील के्षत्रफळानिुंाि 
पािीिापि आकाििी केली जाते. महामांडळणनहाय आकृतीबांधानिुंाि पदे, प्रत्यक्ष भिलेली पदे, णिक्त पदे ि त्याांची 
टक्केिािी याची माणहती खालीलप्रमािे आहे.  

ततता क्र. 1.23 

मिामंडळहनिाय आकृहतबंधानिुंार मंजरू, कायशरत ि हरतत पदे दशशिणारा ततता 

अ.  
क्र.  

मिामंडळ आकृतीबांधानिुंाि 
मांजिू/आिश्यक पदे 

काययित 
पदे 

णिक्त 
पदे 

णिक्त पदाांची 
टक्केिािी (5/3) 

1 2 3 4 5 6 

1 
महािाष्र कृष्िा खोिे 

णिकािं महामांडळ, पिेु 6685 3689 2996 45 

2 णिदभय पाटबांधािे 
णिकािं महामांडळ, नागपिू 6176 2226 3950 64 

3 
तापी पाटबांधािे णिकािं 

महामांडळ, जळगाि 1426 643 783 55 

4 कोकि पाटबांधािे णिकािं 
महामांडळ, ठािे 

601 260 341 57 

5 गोदाििी मिाठिाडा पाटबांधािे 
णिकािं महामांडळ, औिांगाबाद 6515 3699 2816 43 

6 महािाष्र िाज्य एकूि 21403 10517 10886 51 
महािाष्र कृष्िा खोिे णिकािं महामांडळ पिेु, णिदभय पाटबांधािे णिकािं महामांडळ नागपिू ि गोदाििी मिाठिाडा  पाटबांधािे 
णिकािं महामांडळ औिांगाबाद या महामांडळामध्ये आकृतीबांधा व्यणतणिक्त काही पदे काययित आहेत. 
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ििील तक्त्यािरुन अिें णनदशयनािं येते की, मांजिू पदाांच्या तलुनेत िाज्यात सिंचन व्यिस्थापनाची िंमुािे 
11000 पदे णिक्त आहेत. िंन 1982 िंाली श्री. द्वािकानाथ कपिू, िंणचि महिंलू, महािाष्र िाज्य याांचे 
अध्यक्षतेखाली पाटबांधािे णिभागािंाठी आिश्यक अिंलेल्या आस्थापनेची तपािंिी किण्यािंाठी नेमण्यात 
आलेल्या िंणमतीने णशफाििं केल्यानिुंाि िंकें णद्रत के्षत्रािंाठी 4000 हे., िंिय िंामान्य के्षत्रािंाठी 3000 हे. ि 
णिखिुलेल्या के्षत्रािंाठी 2000 हे. अिें सिंचन शाखेचे 3 िगय शािंनाने मांजिू केले आहेत. िाज्यात िंियिंाधाििपिे 
िंिािंिी प्रतीिषी 1 लक्ष हे. िाढीि सिंचन क्षमता णनमाि होते. त्याअनषुांगाने प्रणतिषी िंिय िंामान्य के्षत्र सिंचन 
शाखेिंाठी िाज्यात णकमान 33 सिंचन शाखा नव्याने णनमाि होिे आिश्यक होते. तथाणप अपिाद िगळता सिंचन 
शाखा णनर्ममत झालेल्या नाहीत ही िस्तुस्स्थती आहे.  िाज्यात िंहकािी पािी िापि िंांस्था स्थापन करुन िाज्यातील 
लाभके्षत्र टप्प्याटप्प्याने या िंांस्थाांना हस्ताांतणित किाियाचे शािंनाचे धोिि आहे. त्यामळेु सिंचन व्यिस्थापनािंाठी 
कमयचािी िगाची आिश्यकता यापढेु कमी कमी होत जाईल अिें गहृीत धरुन ही पदे भिण्यात आलेली नाहीत.  
तथाणप प्रत्यक्षात अपेके्षप्रमािे मोठ्या प्रमािािि पािी िापि िंांस्था अद्ाप स्थापनही झाल्या नाहीत ि त्याांना के्षत्र 
हस्ताांतणितही झाले नाही. या उलट दििषी णनमाि होिा-या सिंचन क्षमतेची त्यामध्ये भिच पडत िाणहली आहे.  
त्यामळेु या पणिस्स्थतीचा सिंचन व्यिस्थापनािि णिपिीत पणििाम झाल्याचे णदिंनू येत आहे.  

 

प्रगतीपथािि अिंलेल्या प्रकल्पाांििील सिंचन व्यिस्थापन हे बहुतेक िंिय णठकािी प्रकल्प बाांधकाम 
यांत्रिेकडूनच केले जाते. तेथे िगेळी सिंचन व्यिस्थापन यांत्रिा मांजिूही निंते ि काययितही निंते. त्यामळेु   शेतक-
याांकडून अजय मागणििे त्याांना मांजिूी देिे, सिंणचत के्षत्राची मोजिी कििे आणि पािीिापि आकाििी कििे याबाबत 
अडचिी णनमाि होतात अिेंही िंाांगण्यात आले. पस्श्चम ि उत्ति महािाष्रातील ज्या पिूय झालेल्या काही जनु्या 
प्रकल्पािि ब्लॉक पद्धतीने पािी अजांना मांजिूी णदली जाते त्याांना घनमापन पध्दतीऐिजी के्षत्रीय पद्धतीनेच आकाििी 
किण्याची तितदू 2005 च्या कायद्ात आहे. प्रगतीपथाििील बाांधकामाधीन प्रकल्पाांच्या णनर्ममत सिंचन क्षमतेपैकी 
व्यिस्थापन णिभागाकडे हस्ताांतणित झालेल्या लागिडीलायक के्षत्राची (CCA) स्स्थती खालीलप्रमािे आहे.  
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ततता क्र. 1.24 
बांधकामाधीन प्रकल्पाच्या हनर्ममत सिंचन क्षमतेपैकी व्यिस्थापन हिभागाकडे िस्तांतहरत झालेले के्षत्र 

|ÉiªÉIÉ 

Ê´É¨ÉÉäSÉEòÉJÉÉ±ÉÒ

 {ÉÉhÉÒ 

{ÉÉäहोþSÉ±Éä±Éä 
IÉäjÉ 

(½äþ.)(CCA)

Ê´É¨ÉÉäSÉEòÉ{ÉªÉÈiÉ

 {ÉÉhÉÒ xÉ 

{ÉÉäहोSÉ±Éä±Éä 
IÉäjÉ (½äþ.) 

(CCA)

|ÉiªÉIÉ 

Ê´É¨ÉÉäSÉEòÉJÉÉ±ÉÒ

 {ÉÉhÉÒ 

{ÉÉäहोSÉ±Éä±Éä   
IÉäjÉ (½äþ.) 

(CCA)

{ÉÉhÉÒ xÉ 

{ÉÉäहोSÉ±Éä±Éä 
IÉäjÉ (½äþ.) 

(CCA)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
मोठे 950.6 527.0 423.6 520.0 7.0 469.5 89 469.5 0.0

मध्यम 128.6 75.0 53.6 73.7 1.3 68.7 92 68.5 0.1
उसिंयो 613.1 67.7 545.4 65.5 2.2 0.0 0 0.0 0.0
लघु 55.5 20.7 34.8 20.7 0.0 18.0 87 18.0 0.0

एकूण 1747.8 690.4 1057.4 679.9 10.5 556.2 81 556.1 0.1
मोठे 693.0 391.8 301.1 309.2 82.7 144.4 37 144.4 0.0

मध्यम 108.0 90.9 17.1 32.8 58.1 4.9 5 2.6 2.2
लघु 60.6 44.2 16.4 28.8 15.4 1.6 4 1.4 0.2

एकूण 861.5 526.9 334.6 370.8 156.1 150.8 29 148.4 2.4
मोठे 269.8 30.8 239.0 1.0 29.9 0.0 0 0.0 0.0

मध्यम 108.1 71.2 36.9 28.1 43.1 0.0 0 0.0 0.0
लघु 43.1 33.2 9.9 11.6 21.6 0.0 0 0.0 0.0

एकूण 421.0 135.2 285.7 40.7 94.5 0.0 0 0.0 0.0
मोठे 79.0 26.8 52.1 20.2 6.6 0.0 0 0.0 0.0

मध्यम 65.3 5.6 59.7 0.2 5.3 0.0 0 0.0 0.0
लघु 28.6 12.7 15.9 7.1 5.7 0.0 0 0.0 0.0

एकूण 172.8 45.1 127.7 27.5 17.6 0.0 0 0.0 0.0
मोठे 1303.8 933.6 370.3 918.6 15.0 603.2 65 603.2 0.0

मध्यम 221.7 190.2 31.6 177.1 13.1 56.3 30 56.3 0.0
लघु 428.0 394.3 33.7 389.9 4.4 143.2 36 143.2 0.0

एकूण 1953.5 1518.1 435.5 1485.6 32.4 802.7 53 802.7 0.0
मोठे 3296.1 1910.1 1386.0 1769.0 141.1 1217.1 64 1217.1 0.0

मध्यम 631.6 432.8 198.9 311.8 120.9 129.8 30 127.5 2.3
उसिंयो 613.1 67.7 545.4 65.5 2.2 0.0 0 0.0 0.0
लघु 615.7 505.1 110.6 458.1 47.0 162.8 32 162.6 0.2

एकूण 5156.5 2915.6 2241.0 2604.4 311.2 1509.6 52 1507.1 2.5

अ. 
क्र.

महामांडळाचे नाांि प्रकल्पाचा 
प्रकाि

|ÉEò±{ÉÒªÉ 

ËºÉSÉxÉ 

IÉ¨ÉiÉÉ 

(½äþ.) 

(CCA )

¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É 

ªÉÆjÉhÉäEòडूxÉ 
PÉÉä¹ÉÒiÉ 

ÊxÉÌ¨ÉiÉ 

ËºÉSÉxÉ 

IÉ¨ÉiÉÉ (½äþ.) 

(CCA )

 =´ÉÇÊ®úiÉ 

ËºÉSÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ 

IÉäjÉ (½äþ.) 

(CCA)

घोणषत णनर्ममत सिंचन क्षमतेपैकी ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ 

Ê´É¦ÉÉMÉÉEòbä÷ 

½þºiÉÉÆiÉरिiÉ 
ZÉÉ±Éä±Éä IÉäjÉ 

(½äþ.) 

(CCA)

व्यिस्थापन णिभागाकडे 
हस्ताांतणित झालेल्या क्षेत्राांपैकी

टक्केिािी 
(9/5)*100

के्षत्र (CCA)  िजार िेतटरमध्ये

1 महािाष्र कृष्िा 
खोिे णिकािं 

महामांडळ

टिप :-  * गोदाििी मिाठिाडा पाटबांधािे णिकािं महामांडळ, औिांगाबाद अांतगयत मालेगाि पाटबांधािे णिभाग मालेगाि या णिभागाकडे बाांधकामाधीन प्रकल्प  निंल्यामळेु 
त्याांच्या माणहतीचा यात िंमािेश किण्यात आलेला नाही.

2 णिदभय पाटबांधािे 
णिकािं महामांडळ

6 मिाराष्र राज्य

5 गोदाििी 
मिाठिाडा 
पाटबांधािे 

णिकािं महामांडळ

3 *तापी पाटबांधािे  
णिकािं महामांडळ

4 कोकि 
पाटबांधािे 

णिकािं महामांडळ

 
 
ििील तक्त्यािरुन अिें णनदशयनािं येते की, महािाष्र कृष्िा खोिे णिकािं महामांडळ या महामांडळाांच्या 

णनर्ममत सिंचन क्षमतेपैकी हस्ताांतणित के्षत्राची टक्केिािी 80 पेक्षा अणधक आहे, गोदाििी मिाठिाडा पाटबांधािे णिकािं 
महामांडळाची टक्केिािी 50 पेक्षा अणधक आहे ति णिदभय पाटबांधािे णिकािं महामांडळात ती जेमतेम 25 टक्के आहे. 
कोकि ि तापी महामांडळात णनर्ममत सिंचन क्षमतेपैकी एक हेक्टिही के्षत्र हस्ताांतणित झालेले नाही. या तीनही 
महामांडळात हस्ताांतििाची प्रणक्रया गणतमानतेने िाबणििे आिश्यक आहे. जेिेकरुन णनर्ममत सिंचन क्षमतेचा 
प्रभािीपिे िापि होऊ शकेल. एकां दिीत णनर्ममत सिंचन क्षमतेपैकी हस्ताांतिि झालेल्या के्षत्राची स्स्थती िाज्यस्तिािि 
52 टक्के अशी येते. शािंन ि महामांडळाांच्या काययणिंध्दी लेखा पिीक्षि अहिालात महालेखापालाांनी णनर्ममत सिंचन 
क्षमतेचे व्यिस्थापन णिभागाांकडे हस्ताांतिि न होिे बाबत आके्षप नोंदणिला आहे.  
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जलिंांपदा णिभागामाफय त प्रिाही सिंचनाने कालव्याद्वािे होिा-या सिंणचत के्षत्राच्या मोजिीत ि आकाििीत 
बाांधकामाधीन प्रकल्पाांच्या बाबतीत काही त्रटुी िहाण्याची शक्यता आहे. पिांतु सिंचन व्यिस्थापन यांत्रिेकडे 
अिंलेल्या पिूय झालेल्या प्रकल्पाांििील कालव्याखालील सिंणचत के्षत्राची मोजिी ि आकाििी पषु्कळशा 
िस्तुणनष्ठपिे ि िेळेिि केली जात आहे अिें म्हिता येईल.  

 
ब) कालव्याच्या लाभके्षत्रातील हिहिरींिरील सिंहचत के्षत्र:- 
 

कालव्याच्या लाभके्षत्रातील जणमनीिं ज्या िेळी प्रिाही पद्धतीने (flood irrigation) पािी णदले जाते 
त्यािेळी त्यापैकी काही पािी जणमनीत खोलिि मिुते (deep percolation).  अिें खोल मिुलेले पािी सिंणचत 
णप कािंाठी उपयोगी पडले नाही तिी त्यामळेु भजूलभिि होते ि कालव्याच्या लाभके्षत्रात भजूलपातळी 
(Groundwater Table) उांचािते. त्याचा अप्रत्यक्षपिे फायदा लाभके्षत्रातील णिणहिींिरुन घेतल्या जािा-या णपकािं 
होतो. कालव्याििील सिंचनाबद्दलची माणहती जलिंांपदा णिभागाकडून दििषी प्राप्त करुन घेऊन अशा सिंचनामळेु 
लाभके्षत्रात णकती िाढीि भजूलभिि होते त्याची िंणिस्ति आकडेिािी (1531 पािलोट के्षत्राांबाबत) भजूल िंिेक्षि 
ि णिकािं यांत्रिा प्रणिंध्द किीत अिंलेल्या अहिालात णदली जाते. िाज्यस्तिीय प्रकल्पाांच्या लाभके्षत्रातील 
णिणहिीििील सिंणचतके्षत्राची आकडेिािी जलिंांपदा णिभागामाफय त िंांकणलत करुन ती जलिंांपदा णिभागाच्या िार्मषक 
अहिालात िंमाणिष्ट केली जाते.  

 

प्रिाही पध्दतीने होिा-या सिंचनातनू लाभके्षत्रात होिा-या भजूलभििामळेु लाभके्षत्रातील णिणहिीतनू  
होिाऱ्या सिंचनािंाठीही के्षत्रमापनानिुंाि प्रिाही पािीिापि दिाच्या णनम्म्या दिाने पािीिापि आकाििी जलिंांपदा 
णिभागामाफय त केली जात अिें. 'कालव्या' पािंनू 35 मीटि अांतिातील णिणहिींिि अशी पािीिापि आकाििी होत 
अिें. कालिा, शाखा कालिा, णितणिका, चा-या, उपचा-या हे िंिय प्रकाि सिंचन कायद्ाप्रमािे 'कालि'े अिें िंमजले 
जात अिंल्यामळेु लाभके्षत्राििील िंिय णिणहिी ҅ कालव्यापािंनू ' 35 मीटिचे आत येत अिंनू अध्या दिाने त्याची 
पािीिापि आकाििी होत अिें. तथाणप शािंन आदेश क्र. बीकेएिं 10. 01/(523/2008), णदनाांक 17/06/2009 
(िंांदभय पणिणशष्ट क्र. 1.10) निुंाि लाभके्षत्रातील णिणहिींििील सिंणचत के्षत्राची आकाििी करु नये अिें णनदेणशत 
केल्यानांति तेव्हापािंनू ही आकाििी केली जात नाही. िंन 2005 च्या कायद्ानिुंाि पािीिापि िंांस्था स्थापन करुन 
घनमापन पध्दतीने पािी घेतल्यािं त्याांनी प्रत्यक्ष घेतलेल्या पािीिापिािि आकाििी किण्यात येत अिंल्याने 
िंांस्थेच्या काययके्षत्रातील णिणहिींिि शािंनाकडून पािीपट्टी आकाििी जात निंल्याचे स्पष्ट करुन लाभके्षत्रातील िंिय 
णिणहिींद्वािे णभजिा-या िंिय प्रकािच्या णपकाांििील शािंनाकडून आकािण्यात येिािी सिंचन पािीपट्टी िद्द किण्यात 
येत आहे अिें या आदेशात म्हटले आहे.  

 
प्रत्यक्षात प्रकल्पाांच्या लाभके्षत्रातील णिणहिींना कालव्याच्या पाझिाचा किंा उपयोग होतो हे खालील 

तक्त्यािरुन स्पष्ट होईल.  
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ततता क्र. 1.25 
िंन 2001-02 ते 2010-11 या 10 िर्षातील िंरािंरी लाभके्षत्रातील ि लाभके्षत्राबािेरील हिहिरींची िंंख्या, 

यकयाद्वारे िंरािंरी सिंहचत के्षत्र ि िंरािंरी प्रहत हििीर सिंहचत के्षत्र  
 

सिंहचत के्षत्र लक्ष िेतटर ि हिहिरींची िंंख्या लाखात 
 

लाभके्षत्रातील िंिािंिी लाभके्षत्राबाहेिील िंिािंिी+ लाभके्षत्रातील प्रणत णिहीि  

णिणहिींची 
िंांख्या 

सिंणचत 
के्षत्र  

प्रणत णिहीि 
णभजलेले के्षत्र  

(हेक्टि) 

णिणहिींची 
िंांख्या 

सिंणचत 
के्षत्र  

प्रणत णिहीि 
णभजलेले के्षत्र  

(हेक्टि) 

िाढीि के्षत्र 
(3-6) 

(हेक्टि) 

टक्केिािी 
(7/6100) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2.92 7.08 2.43 13.70 19.78 1.45 0.98 68 

 
    सिंचन स्स्थती दशयक अहिालातील उपयोगातील णिणहिींची िंिािंिी 
   + भजूल िंिेक्षि ि अथय ि िंाांस्ख्यकी िंांचालनालय याांचेकडून प्राप्त कृणष णिभागाच्या माणहतीिि आधाणित 
 

या आदेशामळेु सिंचन व्यिस्थापनात बिेच प्रश्न णनमाि झाले अिंल्याचे महामांडळाांच्या काययकािी 
िंांचालकाांिंमिेत झालेल्या चचेतनू िंणमतीला जाििले. प्रत्यक्षात कालव्याखाली णभजलेले के्षत्र णिणहिींच्या पाण्यािि 
णभजले आहे अिंा दािा करुन पािीपट्टी न आकािण्याबद्दल णिणिध के्षत्रातनू ि व्यक्तींकडून सिंचन व्यिस्थापन 
यांत्रिेिि दबाि येत अिंतो. महामांडळाांकडून प्राप्त माणहतीनिूंाि िंन 2009 िंाली णिणहिीखालील सिंचनाचे के्षत्र 
7.90 लक्ष हेक्टि अिंताना (त्या आधीच्या 3 िषातही ते 7. 22, 7.50 ि 7.70 लक्ष येिढे होते) 2010 िंाली मात्र हे 
के्षत्र एकदम 10.23 लक्ष ऐिढे िाढले. (सिंचन श्िेतपणत्रकेनिूंाि ही आकडेिािी अनकु्रमे 8.46, 8.67 ि 9.07 लक्ष 
हेक्टि, िंन 2009 िंाली 8.87 लक्ष हेक्टि ि िंन 2010 िंाली 11.14 लक्ष हेक्टि अशी येते) या आकडेिािीिरुनही 
ििील णिधानातील िंत्यता स्पष्ट होते. महािाष्र जल ि सिंचन आयोगाने कालव्याच्या चढीच्या बाजकूडील 
प्रभािक्षेत्र भजूल यांत्रिेच्या िंल्ल्याने णनधाणित किण्यात यािे, िंामान्य नैिंर्मगक भजूल पातळीपेक्षा जेव्हा 
कालव्याच्या अस्स्तत्िामळेु पातळी चढते तेव्हा ते प्रभािक्षेत्र िंमजण्यात यािे ि त्यािि पािीपट्टीची आकाििी व्हािी 
(पणिच्छेद क्र. 9.9.5) अशी णशफाििं केली होती. प्रत्यक्षात ििील आदेशामळेु याउलट कृती झाल्याचे णनदशयनािं 
येते.  

 
प्रत्यक्षात पािीिापि िंांस्थाांकडे हस्ताांतणित झालेले के्षत्र बिेच कमी आहे. (िंमुािे 15-20 टक्के) त्यामळेु जे 

लाभके्षत्र पािीिापि िंांस्थाांकडे हस्ताांतणित झाले आहे तेिढ्याच के्षत्रातील णिणहिींििील पािीपट्टी आकाििी िद्द 
किािी अिें िंधुाणित आदेश काढिे आिश्यक आहे अिें िंणमतीचे मत आहे. त्यामळेु पािीिापि िंांस्था स्थापन 
करुन लाभके्षत्र हस्ताांतणित होण्याच्या काययिाहीिं प्रोत्िंाहन (incentive) णमळून बिेच के्षत्र हस्ताांतणित होईल. तिेंच 
हस्ताांतणित न झालेल्या के्षत्रातील पािीपट्टी आकाििीतील गैिप्रकािाांनाही आळा बिेंल.  

 
या बाबत शािंन स्तिािि िि िंचुणिल्याप्रमािे त्िणित काययिाही केली जािी अिें िंणमतीचे मत आहे.  

 
क) जलाशयािरील ि कालव्यािरील शािंकीय / खाजगी-िंिकारी उपिंा सिंचन योजनांद्वारे सिंहचत 

झालेले के्षत्र:- 
 
 जलाशयािरुन ि कालव्यािरुन काही टक्क्याांपयंत उपिंा सिंचनाने पािी िापिण्याची पििानगी व्यस्क्तगत 
सकिा िंहकािी उपिंासिंचन योजनाांकणिता देण्याची तितदू प्रचणलत णनयमाांमध्ये आहे. अशा योजनाांना मांजिुी देताना 
ऊिंािंाठी णठबक सिंचनाने पािी द्ाि ेअशी अट अिंते. तथाणप या अटीचे प्रत्यक्षात पालन केले जाते सकिा नाही, 
तिेंच णकती के्षत्राला कोित्या णपकािंाठी प्रत्यक्ष पािी णदले जाते, याबाबत पिेुशा सिंचन व्यिस्थापन कमयचाऱ्याां 
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अभािी जलिंांपदा णिभागाचे फाििें णनयांत्रि िहात नाही अिें महामांडळाांच्या काययकािी िंांचालकाांिंमिेत झालेल्या 
चचेच्या िेळी िंाांगण्यात आले. प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्राची पीकिाि मोजिी ि आकाििी किण्यािंाठी आणि ऊिं 
णपकािं कटाक्षाने णठबक सिंचनाने पािी देऊन अणनबंध पािी उपिंण्यािि णनयांत्रि आिण्यािंाठी आिश्यक तेिढी 
सिंचन व्यिस्थापन यांत्रिा णनमाि किण्याची आिश्यकता आहे. खिे ति अशा सिंणचत के्षत्राची मोजिी दिूिंांिेदन 
तांत्राने त्रयस्थ यांत्रिेमाफय त कििे अत्यािश्यक अिंल्याचेही काययकािी िंांचालकाांकडून प्रणतपादण्यात आले. अशा 
बहुतेक िंिय उपिंा सिंचन योजनाांिि अणनबंधपिे प्रिाही पध्दतीने केिळ ऊिं णपकािंाठी िापि होत अिंल्याचेही 
िंाांगण्यात आले.  
 
 ज्या शािंकीय उपिंा सिंचन योजना जलाशयािि सकिा कालव्यािि प्रस्थाणपत केल्या आहेत त्याििील 
सिंचन व्यिस्थापन हे योजनेचे काम प्रगतीपथािि अिंताना बाांधकाम यांत्रिेमाफय तच केले जाते. सिंणचत के्षत्राची 
मोजिी ि आकाििीही त्याांचेमाफय तच केली जाते. पिूय झालेल्या ज्या उपिंा सिंचन योजना सिंचन व्यिस्थापन 
णिभागाकडे हस्ताांतणित केल्या आहेत त्याििील सिंणचत के्षत्र मोजिी ि आकाििी त्याांचेमाफय त केली जाते.  
 
ड) अहधिंहूचत (notified) नद्यािरील खाजगी/िंिकारी उपिंा सिंचन योजनांद्वारे सिंहचत झालेले 

के्षत्र:- 
 

 अशा उपिंा सिंचन योजनाांना पािीिापिाची पििानगी ही िंांबांणधत सिंचन व्यिस्थापन णिभागाकडून णदली 
जाते. प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्राची मोजिी ि पािीिापि आकाििीही त्याांचेमाफय त केली जाते. या योजनाांद्वािे जे सिंचन होते 
त्याििही जलिंांपदा णिभागाचे फाििें णनयांत्रि िहात निंल्यामळेु ििील प्रमािेच उपाययोजना कििे आिश्यक आहे.  
 

इ) स्थाहनकस्तरीय प्रकल्प:- 
 

 या प्रकल्पाांद्वािे 1/4/2012 पयंत पढुीलप्रमािे सिंचन क्षमता णनमाि झाली आहे.  
 

ततता क्र. 1.26 
स्थाहनकस्तरीय प्रकल्पांद्वारे हदनांक 1/4/2012 पयंत हनर्ममत सिंचन क्षमता 

 

प्रकाि 

प्रत्यक्ष सिंचन 
अप्रत्यक्ष अनमुाणनत 

सिंचन 
एकूि लपा तलाि / िंाठिि 

तलाि ि मालगजुािी 
तलाि 

को. प. बांधािे, 
िळििीचे बांधािे ि 
उपिंा सिंचन योजना  

पाझि तलाि, 
गाितलाि ि भमूीगत 

बांधािे 

िंांख्या 
सिंचन 
क्षमता  

(लक्ष हे. ) 
िंांख्या 

सिंचन 
क्षमता  

(लक्ष हे. ) 
िंांख्या 

सिंचन 
क्षमता  

(लक्ष हे. ) 
िंांख्या 

सिंचन 
क्षमता  

(लक्ष हे. ) 
101 ते 250 

हे.  
772 1.34 429 0.74 89 0.11 1290 2.19 

0 ते 100 हे.  12834 2.71 19292 3.42 28813 6.71 60939 12.84 

एकूि 13606 4.05 19721 4.16 28902 6.82 62229 15.03 

  
ििीलप्रमािे पिूय झालेल्या 13606 प्रकल्पाांच्या धििात दििषी प्रत्यक्षात णकती पािीिंाठा होतो ि त्याचा 

कोित्या णपकाच्या सिंचनािंाठी णकती िापि होतो, याबद्दलची काहीही माणहती िंांकणलत किण्याची यांत्रिा ि व्यिस्था 
जलिंांधािि णिभागाकडेही नाही ि णजल्हा पणिषदाांकडेही नाही. एकूि 62,229 प्रकल्पाांची देखभाल ि दरुुस्ती 
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किण्यािंाठी काहीही यांत्रिा णनमाि केली निंल्यामळेु प्रकल्पाांची देखभालही केली जात नाही. पाटबांधािे णिभागाच्या 
शािंन णनियय क्र. िंांकीिय 1092/(283/92) आ (के्षप्र), णद. 30/09/1992 निुंाि 0 ते 250 हेक्टि सिंचन क्षमता 
अिंलेल्या प्रकल्पाांची देखभाल ि व्यिस्थापनाचे काम ग्रामणिकािं ि जलिंांधािि णिभागाकडे िंोपणिण्यात आले 
आहे. आिश्यक ती सिंचन व्यिस्थापन यांत्रिा णनमाि किण्याबाबत णदनाांक 12/02/2013 िोजी मखु्य िंणचिाांच्या 
अध्यक्षतेखाली बैठक िंांपन्न झाली, पिांतु सिंचन व्यिस्थापन यांत्रिा अद्ाप मांजिू झाली नाही. अशी सिंचन 
व्यिस्थापन अस्थापना मांजिू करुन त्या पदाांची भिती करुन हे काम तातडीने किण्याची आिश्यकता आहे.  

 
नदीखो-यातील ििच्या भागातील पजयन्याधाणित शेती कििा-या अल्पभधूािक शेतक-याांना कोट्यािधी 

रुपये खचूयन 15.03 लक्ष हेक्टि जणमनीिं सिंचन िंणुिधा पिुणििा-या या योजनाांचा प्रत्यक्ष फायदा णकती होत आहे 
याची छाननी किण्याची कोितीही व्यिस्था आजिि णनमाि केली नाही ही ददेुिाची गोष्ट अिंनू याबाबत तातडीने 
काययिाही किण्याची आिश्यकता आहे अिें िंणमतीचे मत आहे. या योजनाांमध्ये 17,111 को. प. बांधा-याांच्या द्वािे ि 
िळििीच्या बांधा-याांद्वािे पािी िंाठिून 3.81 लक्ष हेक्टि एिढी सिंचन क्षमता णनमाि झाली आहे. ति 2610 उपिंा 
सिंचन योजनाांद्वािे 0.35 लक्ष हेक्टि एिढी सिंचन क्षमता णनमाि झाली आहे. को. प. बांधा-याांििील आणि उपिंा 
सिंचनयोजनाांद्वािे णकती शेतक-याांना सिंचनाचा लाभ प्रत्यक्षात णमळतो हेही तपािंण्याची गिज आहे. अशा प्रकािच्या 
योजनाांमध्ये पाण्याच्या अनपुलब्धतेमळेु नगण्य सिंचन होते अिंा अनभुि आहे. लहान शेतक-याांना सिंचन िंणुिधा 
पिुिून िंामाणजक न्याय प्रस्थाणपत किण्यामध्ये अशा योजनाांचा महत्िाचा िंहभाग णिचािात घेता, त्याांच्या 'उणद्दष्ट 
िंाध्यतेचे मलू्यमापन' (Performance evaluation) करुन आिश्यक त्या िंधुाििा ि देखभाल-दरुुस्ती करुन त्याांचे 
फायदे लाभधािकाांपयंत किें पोहोचतील हे पहािे गिजेचे आहे. एकूि 28,902 पाझि तलािाांद्वािे 6.82 लक्ष एिढी 
अप्रत्यक्ष सिंचन क्षमता णनमाि झाली आहे. त्यापैकी प्राणतणनणधक पाझि तलाि णनिडून त्याांच्या प्रभािक्षेत्रात 
झालेल्या िाढीि भजूलभििाचा फायदा प्रत्यक्ष णकती शेतक-याांना होत आहे याची पहािी कृणष णिद्ापीठे, स्ियांिेंिी 
िंांस्था, िाल्मी औिांगाबाद यािंािख्या त्रयस्थ यांत्रिाांमाफय त त्िणित होिे अत्यािश्यक आहे.  
 
 अशा िंिय प्रकािच्या स्थाणनकस्ति योजनाांििील प्रत्यक्ष सिंचन िापिाचे ि त्यापािंनू णमळिा-या फायद्ाचे 
िस्तुणनष्ठ मलू्यमापन न किता त्यािि खचय किीत िाहिे हे िाज्याच्या णहताचे नाही. ििील िंिय प्रकािाांपैकी ज्या 
प्रकािच्या योजनाांचा खिोखि फायदा होत आहे अिें ििील अभ्यािंातनू णदिंनू येत अिेंल तेिढ्याच प्रकािच्या 
योजनाांचा पाठपिुािा व्हािा.  कािि िंध्या 1.79 लक्ष हेक्टि सिंचन क्षमता अिंिा-या 6,962 योजना चाल ूअिंनू 
त्याांचा उियणित खचय रु. 1454 कोटी एिढा आहे. ति भणिष्यात शक्य अिंिा-या 8,722 योजनािि रु. 1279 कोटी 
खचय करुन 2.87 लक्ष हेक्टि सिंचन क्षमता णनमाि होऊ शकेल अशा योजना तयाि आहेत. अशा प्रकािाांचा 
कोट्यािधी रुपयाांचा खचय फलदायी व्हािा म्हिनू ििील प्रकािचे अभ्यािं तात्काळ होण्याची आिश्यकता आहे अिें 
िंणमतीचे मत आहे.  
 
 250 हेक्टिपेक्षा कमी सिंचन क्षमता अिंलेल्या योजनाांिि आजपयंत दििषी ि आजिि एकूि णकती खचय 
झाला आहे याबाबत प्रयत्न करुनही ही माणहती िंणमतीला उपलब्ध होऊ शकली नाही. त्यामळेु या सिंचन प्रिालीत 
आजिि केलेली गुांतििकू िंमज ूशकत नाही.  
 
ई) शेततळयांद्वारे सिंहचत के्षत्र:- 
 
 या योजनाांििील सिंचन व्यिस्थापन हे पिूयत: त्या त्या शेतक-याांमाफय त केले जाते. अशा शेततळ्याांद्वािे 
णकती के्षत्रािं ि कोित्या णपकािं प्रत्यक्ष सिंचन केले गेले याची माणहती िंांकणलत केली जात निंल्याचे िंाांगण्यात 
आले. शेततळ्याच्या आकािमानानिुंाि त्यािि णकती के्षत्र सिंणचत झाले आहे ते ठििून ती माणहती कृणष 
िंहाय्यकाांमाफय त िंांकणलत केली जाते.  प्रत्यक्ष सिंणचत झालेल्या के्षत्राची पीकिाि आकडेिािी कृणष िंहाय्यकाांमाफय त 
दििषी िंांकणलत किण्याची आिश्यकता आहे.  
 



54 
 

फ) खाजगी के्षत्रात खोदलेल्या ि सिधन हिहिरींखालील सिंहचत के्षत्र:- 
 
 दोनही प्रकािच्या णिणहिीििील सिंचनक्षमता णनर्ममतीचे अांदाज भजूल िंिेक्षि ि णिकािं यांत्रिेमाफय त प्रणिंध्द 
केले जात अिंले तिीही जणमनीच्या ििच्या स्तिात होिािे नैिंर्मगक भजूलभिि हे दििषीच्या पाििंाच्या पणिमािािि 
(magnitude) आणि पाऊिं पडण्याच्या पध्दतीिि (तीव्रता कमी ि कालािधी जास्त ति भजूलभिि जास्त) 
अिलांबनू अिंते. पािलोट के्षत्र णिकािंाांतगयत जलिंांधािि कामामळेु कृणत्रमिीत्या होिािे भजूलभिि हे प्रत्येक 
पािलेाट के्षत्रापैकी णकती के्षत्रािि अशी कामे झाली आहेत त्याििही अिलांबनू अिंते. तथाणप ििील यांत्रिेमाफय त 
णिणहिीखालील सिंणचत के्षत्राची प्रत्यक्ष मोजिी किण्यात येत नाही हे त्याांनी चचेच्या िेळी स्पष्ट केले. णिणहिींििील 
सिंणचत के्षत्राचे मापन किण्याची पध्दती जमाबांदी आयकु्ताांनी चचेच्या िेळी पढुीलप्रमािे िंाांणगतली. गाि नमनुा क्र. 
11 मध्ये प्रत्येक शेतक-याच्या णिणहिीििील पीकिाि सिंणचतके्षत्राची माणहती दििषी तलाठ्याांमाफय त नोंदणिली जाते. 
या माणहतीचा गोषिािा तालकुा नमनुा क्र. 20 मध्ये काढून त्याआधािे 'िार्मषक ऋतु आणि णपके अहिाल' हा 31 जलैु 
पयंत कृषी आयकु्ताांना पाठणिण्यात येतो. त्याआधािे प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्राची िाज्याची एकणत्रत माणहती कृषी 
णिभागामाफय त प्रकाणशत होते आणि णतचा अांतभाि महािाष्राच्या आर्मथक पाहिी अहिालात केला जातो.  
 
 जमाबांदी आयकु्ताांशी झालेल्या चचेत अिेंही िंाांगण्यात आले की अिें अहिाल जलैु अखेि दििषी 
महिंलू णिभागाकडून कृषी णिभागािं पाठिािे अिें णनयोजन अिंले तिीही िंन 2002-03 पयंतचे अहिालच 
आजिि पिूय झाले आहेत. त्यामळेु 2011-12 च्या महािाष्राच्या आर्मथक पहािी अहिालात प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्राची 
2002-03 नांतिची िंिय आकडेिािी ही 'अस्थायी' स्िरुपाची अिंल्याची नोंद आहे. 2002-03 नांतिचे िंिय अहिाल 
पिूय किण्याची िंमयबद्ध काययिाही चाल ूअिंनू माचय 2014 पयंतआजििचे िंिय प्रलांणबत अहिाल पिूय होतील अिें 
कृणष णिभागाच्या प्रणतणनधींकडून िंाांगण्यात आले. या अहिालाांचा अांतभाि महािाष्राच्या आर्मथक पहािी 
अहिालात केल्यानांतिच िाज्यातील प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्राचे िस्तुणनष्ठ णचत्र णमळू शकेल.  
 
1.11.2 दरूिंंिदेन तंत्राने सिंहचत के्षत्राचे यथाथश मापन करण्याची शतयाशतयता:- 
 
 अणभयाांणत्रकी िंांशोधन िंांस्था (मेिी), नाणशक याांचेकडून दिूिंांिेदन छायाणचत्राांच्या (satellite imageries) 
िंहाय्याने बागायती णपकाखालच्या सिंणचत के्षत्राचे मापन प्रायोणगक स्िरुपात केले गेले आहे. ही पध्दत णकती णबनचकू 
आहे, णतच्या मयादा काय आहेत आणि प्रणत हेक्टिी खचय णकती येतो िगैिेबाबत िंणमतीला िंादिीकिि किण्यािं 
महािंांचालक मेिी, नाणशक याांना णिनांती केली होती. या िंादिीकििानांति झालेल्या चचेतनू या तांत्राबाबत पढुील 
माणहती णमळाली- 
 
 एका दिूिंांिेदन छायाणचत्रामध्ये (imageries) 141 णकमी X 141 णकमी एिढ्या के्षत्राची माणहती णमळते ि 

त्यािंाठी रु. 7000 एिढी िक्कम भिािी लागते.  
 

 िबी णपकाची माणहती जानेिािी-फेब्रिुािी मधील ति उन्हाळी/बागायती णपकाांची माणहती एणप्रल-मे मधील 
छायाणचत्रातनू णमळते, पिांतु प्रत्यक्ष कोिते पीक कोित्या णठकािी घेतले आहे हे कळण्यािंाठी सिंचन 
व्यिस्थापन कमयचा-याांच्या मदतीने के्षत्रीय पडताळिी (ground verification) किािी लागते. अशा के्षत्रीय 
पडताळिीिं ब-याच िेळा शेतक-याांचा णििोध होतो अिेंही िंाांगण्यात आले.  

 

 ज्या णठकािी सिंणचत के्षत्र िंलग अिंते (कालव्याखालचे तिेंच मोठ्या उपिंा सिंचन योजनाांखाली) त्या 
सिंणचत के्षत्राचे बिेच णबनचकू मापन या तांत्राने शक्य होते.  

 

 िाज्यस्तिीय ि स्थाणनकस्तिीय लघ ु प्रकल्प आणि लाभके्षत्राबाहेिील णिणहिीखालचे सिंणचत के्षत्र णिखिुले 
गेले अिंल्यामळेु त्याचे णबनचकू मापन दिूिंांिेदन तांत्राने शक्य होत नाही.  
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 लाभके्षत्रामध्ये कालव्याखालचे सिंणचत के्षत्र ि लाभके्षत्रातील णिणहिींखालचे सिंणचत के्षत्र अशी णिभागिी 
मात्र या तांत्राने किता येत नाही.  

 

 पाििंाळ्यात ि इति िेळी ढग अिंल्यािं अशी दिूिंांिेदन छायाणचते्र सिंणचत के्षत्र मापनािं उपयोगी पडत 
नाहीत.  

 
 ज्या काही मोठ्या प्रकल्पािि कालव्याने तिेंच उपिंा सिंचनाने मोठ्या प्रमािािि ऊिंािंािखे बािमाही पीक 
घेतले जात आहे, त्याच्या सिंणचत के्षत्राचे मापन या तांत्राने प्रायोणगक स्िरुपात एणप्रल-मे 2014 मध्ये करुन नांति लगेच 
के्षत्रीय पडताळिी केल्यािं मोजिी णबनचकू होईल ि त्यािंाठी प्रणत हेक्टिी लागिा-या खचाचाही अांदाज येईल. या 
दिूिंांिेदन छायाणचत्रात जे इति काही मोठे/मध्यम प्रकल्प अांतभूयत झाले अिंतील त्याििील सिंणचत के्षत्राची मोजिीही 
या तांत्राने किता येईल. याबाबतचा प्रस्ताि महािंांचालक, मेिी, नाणशक याांनी जलिंांपदा णिभागािं मान्यतेिंाठी 
पाठिून मांजिुी घ्यािी. या तांत्राची उपयकु्तता तपािंण्यािंाठी िंमयबध्द काययक्रम आखनू त्याची तातडीने 
अमांलबजाििी किािी अिें िंणमतीचे मत आहे. अशा प्रकािे केलेल्या मोजिीनिुंाि पािीिापि आकाििी 
किण्याची िंधुाणित पध्दत व्यिहािात आिण्यािंाठी सिंचन कायद्ात (आिश्यकता अिेंल ति) निीन णनयम / बदल 
किण्याची काययिाहीपि िंरुु केली पाणहजे.  
 
1.11.3 िंिश प्रकारांनी झालेल्या सिंहचत के्षत्राची एकहत्रत माहिती:- 
 
 जलिंांपदा णिभागामाफय त िाज्यस्तिीय मोठ्या, मध्यम ि लघ ुप्रकल्पाांद्वािे (250 हेक्टिचे िि सिंचन क्षमता 
अिंलेले) तिेंच जलाशय/कालिा याििील व्यस्क्तगत, िंहकािी ि शािंकीय उपिंा सिंचन योजनाांद्वािे झालेल्या 
सिंणचत के्षत्राची मोजिी ि पािीिापि आकाििी त्या त्या हांगामात केली जाते. ही िंिय माणहती िंांकणलत करुन िार्मषक 
अहिाल स्िरुपात जलिंांपदा णिभागामाफय त प्रकाणशत केली जाते.  
 
 पिांतु स्थाणनक स्तिाििील प्रकल्पाांिि (250 हेक्टिपेक्षा कमी सिंचन क्षमता) प्रत्यक्ष होिा-या सिंणचत 
के्षत्राबाबत फािच थोड्या प्रकल्पाांििील माणहती मखु्य अणभयांता, लघ ुपाटबांधािे जलिंांधािि णिभाग याांच्या माफय त 
िंांकणलत केली जाते. णजल्हा पणिषदेकडे अिंिा-या 100 हेक्टिपेक्षा कमी सिंचन क्षमता अिंलेल्या प्रकल्पाांििील 
सिंणचत के्षत्र ि त्याची पािीिापि आकाििी याबाबत काहीही माणहती उपलब्ध निंल्याचे िंणमतीला िंाांगण्यात आले. 
250 हेक्टि खालच्या िंिय प्रकल्पाांिंाठी देखभाल-दरुुस्ती ि सिंचनव्यिस्थापन यािंाठी आिश्यक ती सिंचन 
व्यिस्थापन यांत्रिा मांजिू होऊन प्रत्यक्ष काययित झाल्यानांतिच प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्राची माणहती णमळू शकेल.  
  
 िाज्यस्तिीय ि काही स्थाणनकस्तिीय योजना िंोडल्यािं इति िंिय प्रकािे (गाितळी, िंाठिि तलाि 
खोदलेल्या ि सिधन णिणहिी, अणधिंणूचत न झालेल्या नद्ाांििील व्यस्क्तगत उपिंा सिंचन योजना, शेततळी िगैिे) 
होिा-या सिंणचत के्षत्राची मोजिी तलाठी, कृणष िंहाय्यक याांच्यामाफय त होते. ही माणहती िंांकणलत किण्याबाबतचे 
शािंन आदेश 1955 मध्ये काढले त्यािेळी िंिय प्रकािे होिािे सिंचन 4 ते 5 लक्षाचे आत अिंािे. आता हे के्षत्र 40 
लक्षाचे िि गेले अिंल्यामळेु माणहती िंांकलनाच्या काययपध्दतीत मलूभतू िंधुाििा किण्याची आिश्यकता आहे अिें 
िंणमतीचे मत आहे. कृषी िंहाय्यकाकडून शेततळ्याांििील सिंचनाची माणहती अांतभूयत करुन गाि नमनुा क्र. 11 मध्ये 
हांगामिाि तयाि करुन (खिीप-ऑगस्टमध्ये, िबी-णडिंेंबि/जानेिािीमध्ये ि उन्हाळी-एणप्रलमध्ये) िेळेिि 
तहिंीलदािाांकडे पाठणिल्यािं त्याचा गोषिािा गाि नमनुा क्र. 20 मध्ये करुन 31 जलैुपयंत कृषी आयकु्ताांना 
पाठणिता येिे शक्य अिंते. गाि नमनुा क्र. 11 मध्ये अांतभूयत किण्यािंाठी िाज्यस्तिीय योजनाांची गाििाि सिंणचत 
के्षत्राची माणहती जलिंांपदा णिभागाच्या मोजिीदािाकडून तलाठ्याकडे सकिा तालकुा नमनुा 20 मध्ये भिण्यािंाठी 
शाखाणधका-याांकडून पिस्पि तहिंीलदािाकडे पाठणिता येईल सकिा ही माणहती जलिंांपदा णिभागाकडून पिस्पि कृणष 
आयकु्ताांकडेही पाठणिता येईल. 250 हेक्टि च्या आतील प्रकल्पाांची माणहती सिंचन व्यिस्थापन कमयचािी णनयकु्त 
झाल्यािि त्याांचेमाफय त िंांकणलत किता येईल. तोपयंत तिी स्थाणनकस्तिीय प्रकल्पाांची माणहती तलाठ्याांमाफय तच जमा 
किािी लागेल. गािपातळीिि णिणिध प्रकािाांनी होिा-या सिंणचत के्षत्राची माणहती ििील यांत्रिाांमाफय त जमा होऊन 
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णतचा गोषिािा तालकुा/णजल्हा/प्रदेश/िाज्य स्तिािि तयाि किण्याबाबत िंिुंतू्रता आिण्यािंाठी शािंनाच्या िंांबांणधत 
णिभागाांनी णिचाि णिणनमय करुन णनस्श्चत स्िरुपाची काययप्रिाली ठिणिली पाणहजे. याबाबत जमाबांदी आयकु्ताांनी 
िंिांशी चचा करुन िंोईस्कि काययपध्दती णनस्श्चत किािी अिें िंणमतीचे मत आहे.  
 
 िंध्या ही माणहती िंांकणलत होण्यािं जो अक्षम्य णिलांब होत आहे त्यामळेु 'महािाष्राची आर्मथक पहािी' या 
िार्मषक अहिालात दििषीच्या सिंणचत के्षत्राची आकडेिािी प्रणिंध्द न झाल्यामळेु अस्थायी स्िरुपाच्या माणहतीिरुन 
काढलेले णनष्कषय िस्तसु्स्थतीशी िंिुंांगत अिंत नाहीत. हा या यांत्रिेतील व्यिस्था दोर्ष (systemic fault) आहे. 
णजल्हा/तालकुािाि आणि पीकिाि सिंणचत के्षत्राच्या िस्तणुनष्ठ आकडेिािीिरुन ग्रामीि के्षत्रातील कृणष णिकािंाचे 
िंम्यक णचत्र स्पष्ट होत अिंल्यामळेु ही माणहती णबनचकू ि िेळेिि कशी िंांकणलत होईल यािि काटेकोिपिे लक्ष 
देण्याची गिज आहे. ग्रामीि के्षत्राचा णिकािं हा प्रामखु्याने णिणिध स्त्रोतातनू होिा-या सिंणचत के्षत्रातील िाढीि 
शेतमाल उत्पादनातनू होत अिंल्यामळेु सिंणचत के्षत्राची, तिेंच त्याद्वािे घेतल्या जािा-या णपकाांची आकडेिािी 
िेळेिि ि यथाथयपिे िंांकणलत केली जाण्याची णनताांत गिज आहे अिें िंणमतीचे मत आहे. यािंाठी िंिय िंांबांणधताांनी 
णिचाि णिणनमय करुन काययपध्दती णनस्श्चत किण्याची गिज आहे.  
 
1.12  हनर्ममत सिंचन क्षमतेपेक्षा प्रयकयक्ष सिंहचत के्षत्र कमी अिंण्याची कारणे:- 

शािंन ि महामांडळाांच्या काययणिंध्दी पिीक्षि अहिालात णनर्ममत झालेल्या सिंचन क्षमतेचा पिेुिंा िापि न 
होण्याबाबत महालेखापालाांनी आके्षप नोंदणिलेला आहे. तिेंच पिेुशी सिंचन क्षमता णनर्ममत न होिे ि णनर्ममत सिंचन 
क्षमतेचा पिेुिंा िापि न होण्याबाबत महामांडळाांच्या णनयामक मांडळाांनी योग्य िंांणनयांत्रि केले नाही अिंाही आके्षप 
नोंदणिलेला आहे.  

 
प्रकल्पीय सिंचन क्षमतेमध्ये पढुील नैिंर्मगक आणि व्यिस्थापकीय काििाांमळेु होिािी घट णिचािात 

घेतल्यानांतिची सिंचन क्षमता अिें गहृीत धिले आहे.  
 

1.12.1  नैिंर्मगक कारणे:-  

1) प्रकल्प णनयोजनात अांदाज केल्यापेक्षा प्रत्यक्षात येिा कमी आल्यामळेु प्रत्यक्ष झालेल्या िंिािंिी उपयकु्त 
िंाठ्यात होिािी घट (पणि. -1.5.1) 
 

2) पिुाच्या पाण्याबिोबि येिा-या गाळामळेु दििषी उपयकु्त िंाठ्यात िंतत होत जािािी घट (पणि. -1.5.2) 
 

3) जलाशयाििील बाष्पीभिनामळेु होिा-या पािीनाशामळेु प्रत्येक हांगामात उपलब्ध िंाठ्यातनू प्रत्यक्ष होिािी 
घट.(पणि.-1.5.3) 

1.12.2  प्रशािंकीय/व्यिस्थापकीय कारणे:- 

1) धििातनू ि िंाांडव्यातनू पाझििा-या पाण्यामळेु उपलब्ध पाण्यात होिािी घट (णिशेषत: काही लघ ु
प्रकल्पामध्ये ही घट लक्षिीय अिंली तिी णतचा णहशोब ठेिला जात नाही).  

2) घिगतुी ि णपण्याच्या पाण्यािंाठी िंतत िाढत जािािा िापि आणि औद्ोणगक िापि अशा णबगिसिंचन 
िापिामळेु सिंचनािंाठी उपलब्ध अिंलेल्या पाण्यात होिािी घट.  

3) णबगिसिंचन िापिातनू णनमाि झालेले िंाांडपािी अांशत: प्रणक्रया करुन सकिा प्रणक्रया न किता पित नदीत 
िंोडल्यामळेु सिंचनिापिािंाठी उपलब्ध  होिा-या पाण्यात (प्रदणूषत अिंले तिी) होिािी िाढ.  
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4) सिंचन व्यिस्थापनािंाठी आिश्यक तेिढे कमयचािी िाज्यस्तिीय प्रकल्पात उपलब्ध निंल्यामळेु तिेंच 
स्थाणनकस्तिीय प्रकल्पािि एकही कमयचािी निंल्यामळेु प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्राचे मापनच न झाल्यामळेु सिंचन 
िापिात णदिंत अिंिािी घट.  

ििील िंिय काििामळेु होिािी घट/िाढ णिचािात घेऊन सिंचनािंाठी जो पािीिंाठा उपलब्ध होतो त्याचा 
पिूयपिे सिंचनािंाठी िापि न होण्याची प्रमखु काििे पढुीलप्रमािे आहेत.   
 

अ) खरीप, रबी ि दिंुगामी या िंगामी हपकांिंाठी िोणारा िापर:- 
 

 पाििंाने ताि णदला ति हांगामी खिीप णपकािंही एखाद्ा पािीपाळीची गिज अिंते. पिांतु प्रत्यक्ष अनभुि 
अिंा आहे की फक्त ऊिं, केळी यािंािख्या बािमाही णपकाांनाच खिीप हांगामात पािी णदले जाते. खिीप हांगामी 
णपकािं अगदी क्िणचतच पाण्याची मागिी केली जाते. प्रकल्पीय पीकिचनेत मात्र 25 ते 40 टक्के खिीप णपकाांचा 
अांतभाि अिंल्याचे णनदशयनािं येते. हांगामी खिीप णपकािं सिंचन न लागिे हे णनर्ममत सिंचन के्षत्र ि प्रत्यक्ष सिंणचत 
के्षत्र यामधील लक्षिीय फिक अिंण्याचे महत्िाचे कािि आहे.  

 

ततता क्र. 1.27 
खहरपातील कमी सिंचनामळेु सिंचन के्षत्रातील तफाितीची माहिती  

के्षत्र - लक्ष िेतटर 

अ.  
क्र.  

िषय 
एकूि 
सिंचन 
क्षमता  

खणिपातील 
सिंचन 
क्षमता  

खणिपातील 
प्रत्यक्षात 
सिंणचत 
के्षत्र* 

खिीप सिंणचत 
के्षत्राची खिीप 

सिंचन क्षमतेशी 
टक्के िािी 

खणिपातील 
सिंचन क्षमता 

ि सिंणचत 
के्षत्रातील 
तफाित  

तफाितीची 
एकूि 

क्षमतेशी 
टक्के िािी 

1 2 3 4 5 6  
(5/4) 

7  
(4-5) 

8  
(7/3) 

1 2001-02 37.69 14.25 3.58 25 10.67 28 
2 2002-03 38.12 14.33 3.73 26 10.60 28 
3 2003-04 38.63 14.56 4.06 28 10.50 27 
4 2004-05 39.13 14.80 3.47 23 11.35 29 
5 2005-06 40.03 15.05 3.71 25 11.34 28 
6 2006-07 41.30 15.05 4.81 32 10.24 25 
7 2007-08 43.30 15.80 5.33 34 10.47 24 
8 2008-09 44.86 16.27 5.40 33 10.87 24 
9 2009-10 46.30 16.80 5.44 32 11.36 25 
10 2010-11 47.37 17.12 4.87 28 12.25 26 

िंरािंरी  41.67 15.40 4.44 29 10.97 26 
िंांदभय:- सिंचन स्स्थतीदशयक अहिाल िंन 2011-12.  
* णिणहिींििील सिंणचत के्षत्र िगळून 
 ििील तक्त्यािरुन खिीप हांगामात सिंचनािंाठी पाण्याचा िापि कमी अिंल्यामळेु प्रकल्प अहिालातील 
पीकिचनेत खणिप णपकाांचा अांतभाि अिंनू िंधु्दा णनर्ममत सिंचन क्षमतेच्या 24 ते 29 टक्के सिंणचत के्षत्रात घट 
झाल्याचे णनदशयनािं येते.  
 

तिेंच िबी ि दहुांगामी णपकाांच्या के्षत्रातील तटूही णनर्ममत सिंचन के्षत्र ि प्रत्यक्षातील सिंणचत के्षत्र यामधील 
फिकािं काििीभतू ठिते हे खालील तक्त्यािरुन णनदशयनािं येईल.  
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ततता क्र. 1.28 
िंन 2001-02 ते 2010-11 या िर्षातील िंगामहनिाय िंरािंरी हनर्ममत सिंचन क्षमता ि प्रयकयक्ष िंरािंरी 

सिंहचत के्षत्र  

क्षेत्र टक्केिािी क्षेत्र टक्केिािी

खिीप 24 29 0 0 -24 -28

िब्बी 44 53 15 88 -30 -36

दहुांगामी 1 1 0 0 -1 -1

उन्हाळी 5 6 1 6 -4 -5

बािमाही 9 11 1 6 -8 -10

83 100 17 100 -66 -80

खिीप 260 35 33 15 -227 -31

िब्बी 360 49 119 55 -241 -33

दहुांगामी 71 10 13 6 -58 -8

उन्हाळी 11 1 31 14 20 3

बािमाही 34 5 21 10 -13 -2

736 100 217 100 -519 -71

खिीप 532 35 202 27 -331 -22

िब्बी 726 48 268 35 -458 -30

दहुांगामी 60 4 1 0 -59 -4

उन्हाळी 56 4 92 12 35 2

बािमाही 134 9 201 26 67 4

1508 100 764 100 -744 -49

खिीप 248 27 3 1 -245 -27

िब्बी 467 50 97 48 -370 -40

दहुांगामी 165 18 22 11 -143 -15

उन्हाळी 18 2 31 15 13 1

बािमाही 25 3 48 24 23 2

923 100 201 100 -722 -78

खिीप 135 34 1 2 -134 -34

िब्बी 159 41 57 66 -102 -26

दहुांगामी 92 23 15 17 -77 -20

उन्हाळी 3 1 5 6 2 0

बािमाही 5 1 8 9 3 1

394 100 86 100 -308 -78

खिीप 341 65 207 72 -134 -26

िब्बी 118 23 63 22 -55 -11

दहुांगामी 39 7 4 1 -36 -7

उन्हाळी 6 1 14 5 8 2

बािमाही 20 4 1 0 -19 -4

524 100 289 100 -235 -45

खिीप 1540 37 446 28 -1094 -26

िब्बी 1874 45 619 39 -1255 -30

दहुांगामी 428 10 55 3 -373 -9

उन्हाळी 99 2 174 11 75 2

बािमाही 227 6 280 18 53 1

4168 100 1574 100 -2594 -62

7 मिाराष्र 
राज्य

एकूण

* सिंचन स्थीती दशशक दशशक अििाल 2001-02 ते 2010-11 निुंार

5 अमरािती 

एकूण

6 नागपरू

एकूण

एकूण

1 कोकण 

एकूण

2 नाहशक

एकूण

3 पणेु

एकूण

4 औरंगाबाद

अ. 
क्र.

णिभाग
णपकाांचा 
प्रकाि

िंन 2001-02 ते 2010-11 
या 10 िषातील िंिािंिी 

णनर्ममत सिंचन क्षेत्र

िंन 2001-02 ते 2010-11 या 
10 िषातील िंिािंिी सिंणचत 

क्षेत्र

के्षत्र िजार िेतटर

तफाित
तफाितीची 
टक्केिािी

 
ििील तक्त्यािरुन अिें णनदशयनािं येते की, केिळ खिीप हांगामातील के्षत्रािंच णनर्ममत सिंचन क्षमतेचा 

िापि न होिे हे एकमेि कािि निंनू त्याणशिाय िबी हांगामातील तिेंच दहुांगामी पीक के्षत्रातील तुटीचाही सिंणचत के्षत्र 
कमी होण्यात िंहभाग अिंतो. तथाणप बािमाही णपकाांची िाढलेली टक्केिािी हे एकूि सिंचनके्षत्र कमी होण्याचे 
महत्िाचे कािि आहे.  
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ब) प्रयकयक्षात शेतक-यांकडून अहधक प्रमाणात घेतल्या जाणा-या बारमािी हपकांमळेु सिंहचत के्षत्रात 
हदिंणारी घट:- 

 

प्रकल्पाांद्वािे णनमाि होिा-या सिंचनिंणुिधाांचा लाभ िंामाणजक न्यायाच्या दृष्टीकोनातनू जास्तीत जास्त 
लाभके्षत्रािं व्हािा, या हेतनेू मोठ्या प्रकल्पाििील पीकिचनेत बािमाही णपकाांची टक्केिािी अगदी कमी ठेिली अिंते 
ि खिीप, िबी, दहुांगामी णपकाांची टक्केिािी जास्त अिंते. मध्यम ि लघ ुप्रकल्पािि ति केिळ हांगामी णपकाांचाच 
अांतभाि पीकिचनेत केला जातो. प्रत्यक्षात मात्र हांगामी णप कापेक्षा जास्त उत्पन्न देिािे ऊिंािंािखे बािमाही पीक 
घेण्याकडे लाभधािकाांचा कल अिंतो ि त्या णप कािंाठी मांजिू पीकिचनेतील के्षत्रापेक्षा जास्ती के्षत्रािंाठी पािी अजय 
णदले जातात. एक हेक्टि बािमाही णपकािं जेिढे पािी लागते तेिढ्या पाण्यात 6 ते 8 हेक्टि िबी हांगामी पीक घेता 
येते. बािमाही णप काची टक्केिािी िाढली की तेिढ्याच पाण्यात सिंणचत के्षत्र मात्र बिेच कमी होते. त्यामळेु 
सिंचनािंाठी उपलब्ध पािीिंाठ्याचा 100 टक्के िापि झाला तिीही णनर्ममत  सिंचन क्षमतेपेक्षा सिंणचत के्षत्र बिेच कमी 
णदिंते.  
 

 महािाष्र जल ि सिंचन आयोगाने उपखोिेणनहाय पाण्याची उपलब्धतता ि हिामान यानिुंाि अनकूुल 
णपकाांच्या णनयोजनाबाबतचा तपशील ठििािा (पणिच्छेद क्र. 4.3.10 ि 4.3.16) अिें िंचुणिले आहे. 
अणतणिपलुतेल्या के्षत्रात बािमाही णपके घेिे तकय िंांगत अिंले तिी प्रत्यक्षात तुटीच्या ि अणततुटीच्या खो-यातच 
ऊिंािंािख्या णपकाखाली जास्ती जास्त के्षत्र आहे अिें णििंांगत णचत्र प्रत्यक्षात णदिंनू येत आहे.  

 

क) हिहिध कारणामळेु सिंचनािं अपेहक्षत प्रहतिंाद लाभधारकांकडून न हमळाल्यामळेु िोणारी घट:- 
 

 िंणमतीने िंांकणलत केलेल्या 2001-02 ते 2010-11 या िषातील महामांडळणनहाय सिंचनािंाठी उपलब्ध 
झालेला िंिािंिी पािीिंाठा ि त्याचा प्रत्यक्ष झालेला िापि पढुील प्रमािे आहे.  
 

ततता क्र. 1.29 

मिामंडळहनिाय िंन 2001-02 ते िंन 2010-11 या 10 िर्षातील बाष्पीभिन ि हबगरसिंचन िापर िजा 
जाता सिंचनािंाठी प्रयकयक्ष िंरािंरी उपलब्ध िंाठा ि सिंचनािंाठीचा पाणी िापर 

अ. क्र.  
महामांडळाचे  

नाि 

प्रत्यक्ष सिंचनािंाठी उपलब्ध 
झालेला िंिािंिी िंाठा (10 
िषातील िंिािंिी घट िजा 

जाता) दलघमी 

प्रत्यक्ष सिंचनािंाठी 
िंिािंिी पािी िापि  

(10 िषातील) 
दलघमी * 

टक्केिािी 

1 मकृखोणिम 5731 6465 113 
2 णिपाणिम  2326 2541 109 
3 तापाणिम $ 145 350 242 
4 कोपाणिम 895 399 45 
5 गोमपाणिम  4134 3402 82 

एकूण  13231 13157 99 
* मान्िंनूोत्ति येिा अथिा णबगिसिंचनातनू पुनरुद्भिनामळेु णिपाणिम, मकृखोणिम ि तापाणिम महामांडळात पािीिापि प्रत्यक्ष उपलब्ध 
िंाठ्यापेक्षा अणधक अिंल्याचे णनदशयनािं येते.  
$ गोमपाणिम अांतगयत मालेगाि पाटबांधािे णिभाग, मालेगाि कडील तापी खो-यातील प्रकल्पाांचा या माणहतीत िंमािेश आहे.  
 
 सिंचन स्स्थती दशयक अहिाल िंन 2001-02 ते िंन 2010-11 मधील माणहतीनिुंाि ही आकडेिािी 
खालील प्रमािे आहे.  
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ततता क्र. 1.30 
िंन 2001-02 ते िंन 2010-11 या 10 िर्षातील बाष्पीभिन ि हबगरसिंचन िापर िजा जाता 

प्रदेशहनिाय सिंचनािंाठी प्रयकयक्ष िंरािंरी उपलब्ध िंाठा ि सिंचनािंाठीचा पाणी िापर* 

प्रदेश 
प्रत्यक्ष सिंचनािंाठी उपलब्ध 
झालेला िंिािंिी िंाठा (10 

िषातील) दलघमी 

प्रत्यक्ष सिंचनािंाठी 
िंिािंिी पािी िापि (10 

िषातील) दलघमी 
टक्केिािी 

कोकि 1043 414 40 
नाणशक 1869 2050 109 
पिेु 4892 6274 128 

1. उियणित महािाष्र 7804 8738 112 
2. मिाठिाडा 2542 2208 87 

अमिािती 980 916 93 
नागपिू 1423 1753 123 

3. णिदभय 2403 2669 111 
एकूि महािाष्र 12749 13615 107 

* सिंचन स्स्थतीदशयक अहिाल 2001-02 ते िंन 2010-11 निुंाि 
मान्िंनूोत्ति येिा अथिा णबगिसिंचनातनू पनुरुद्भिनामळेु णिपाणिम, मकृखोणिम ि तापाणिम महामांडळात पािीिापि प्रत्यक्ष उपलब्ध 
िंाठ्यापेक्षा अणधक अिंल्याचे णनदशयनािं येते.  

 
 ििील दोन्ही प्रपत्रािरुन णदिंनू येईल की कोकिात ि मिाठिाड्यात सिंचनािंाठी उपलब्ध अिंलेल्या 
िंिािंिी पािीिंाठ्याचा िापि कमी अिंनू तो िाढणिण्यािंाठी प्रयत्न किण्याची गिज आहे. एकूि महािाष्र िाज्यात 
णनर्ममत सिंचन क्षमता ि प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्र यामध्ये बिाच मोठा फिक णदिंत अिंला तिीही गेल्या काही िषात 
पािीिापिाच्या स्स्थतीत लक्षिीय िंधुाििा होिून सिंचनािंाठी उपलब्ध अिंलेल्या पािीिंाठ्याचा 100 टक्के िापि 
होत अिंल्याचे णदिंनू येते.  
 
ड) कालव्याच्या ििन क्षमतेचा सिंहचत के्षत्रािर िोणारा पहरणाम 
 
 िंणमतीने िाज्यातील णिणिध महामांडळाांतगयत मोठ्या ि मध्यम प्रकल्पाांच्या कालव्याांची िंांकस्ल्पत ि 
प्रत्यक्षातील िहनक्षमतेबाबत माणहती मागणिली होती. त्याचा तपशील खालीलप्रमािे आहे.  
 
i) ििन ि हितरण यंत्रणेची प्रयकयक्ष ििनक्षमता:- 
 
 प्रकल्पीय पीकिचनेनिुंाि णपकाची पाण्याची गिज काढली जाते. प्रत्येक आितयनात (rotation) णकती पािी 
कालव्यातनू िंोडािे लागेल हे काढले जाते. ज्या आितयनात जास्तीतजास्त पािी णपकािं द्ािे लागेल त्यानिुंाि 
कालिा, णितणिका ि चा-याांची िहनक्षमता (carrying capacity) ठिणिली जाते. त्याांच्या तळउतािानिुंाि (bed 
gradient) ि अस्तिीकिि आहे सकिा नाही यानिुंाि त्याांचा काटछेद ठिणिला जातो ि त्यानिुंाि प्रत्यक्ष बाांधकाम 
केले जाते. पिांतु प्रत्यक्ष अिंा अनभुि येतो की बाांधकामातील त्रटुीमळेु, त्यामध्ये गित/लव्हाळे िाढल्यामळेु, 
अस्तिीकिि खिाब झाल्यामळेु, सकिा अप-ुया देखभाल दरुुस्तीमळेु प्रत्यक्षात त्या कालव्यातनू अपेके्षएिढा णििंगय 
(discharge) जाऊ शकत नाही. त्यामळेु याबाबत आिश्यक ती माणहती िंणमतीने िंांकणलत केली.  
 

प्राप्त झालेल्या पढुील माणहतीिरून अिें णनदशयनािं येते की, बहुताांशी प्रकल्पाच्या कालव्यामधनू िंांकस्ल्पत 
णििंगय पिूय क्षमतेने जाऊ शकत नाही. त्यामळेु कालव्याची प्रत्यक्ष िहनक्षमता िंांकस्ल्पत क्षमतेपेक्षा कमी 
अिंल्यामळेु त्याचा पणििाम थेट सिंणचत होिा-या के्षत्रािि होतो. प्रत्यक्षात िंांकस्ल्पत के्षत्र सिंणचत किण्यािंाठी 
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अणधकचा कालािधी लागनू प्रत्येक पािीपाळीिं (Rotation) णिलांब लागतो. णििंगय कमी पिांतु णितिि यांत्रिेतनू 
पािी णझिपण्याचे के्षत्र तेिढेच िाणहल्याने, तिेंच पािी णझिपण्याचा कालािधी िाढल्याने पािीनाश िाढून पािीिापि 
काययक्षमता कमी होऊन सिंणचत के्षत्र कमी होते. कालव्याची िहनक्षमता िंांकस्ल्पत िहन क्षमतेपेक्षा कमी अिंल्यामळेु 
लाभके्षत्रातील कालव्याच्या शेिटी अिंलेल्या के्षत्रािं त्याचा मोठ्या प्रमािािि फटका बिंतो. पणििामी 
कालव्याििील अपेणक्षत िंांकस्ल्पत के्षत्र सिंणचत होऊ शकत नाही.  
 

 िंणमतीने याबाबतची िंांकणलत केलेली माणहती पढुीलप्रमािे आहे.  
 

ततता क्र. 1.31 
कालव्याच्या प्रयकयक्ष ििन क्षमतेची िंंकक्ल्पत ििन क्षमतेशी केलेल्या तलुनेचा गोर्षिारा 

 

0 ते 10 
%

10 ते 40 
%

40 ते 
70%

+ 70%

1 2 3 4 5 6 7 8
¨ÉÉä`äö 15 3 8 2 2

¨ÉvªÉ¨É 27 11 4 9 3

={ÉºÉÉ 6 5 0 1 0
48 19 12 12 5

¨ÉÉä`äö 18 2 14 2 0

¨ÉvªÉ¨É 56 20 27 9 0

={ÉºÉÉ 5 1 2 1 1
79 23 43 12 1

¨ÉÉä`äö 4 0 1 0 3

¨ÉvªÉ¨É 34 1 10 6 17*

={ÉºÉÉ 0 0 0 0 0
38 1 11 6 3

¨ÉÉä`äö 4 3 0 0 1

¨ÉvªÉ¨É 11 5 0 0 6

BEÚòhÉ:- 15 8 0 0 7

¨ÉÉä`äö 17 4 8 5 0

¨ÉvªÉ¨É 77 17 28 32 0

={ÉºÉÉ 3 1 1 1 0
97 22 37 38 0

277 73 103 68 16

+. 

Gò.

¨É½þÉ¨ÉÆb÷³ýÉSÉä xÉÉ´É

|ÉEò±{É 

|ÉEòÉ®ú

माणहती 
पाठणिलेल्या 
प्रकल्पाांची 

िंांख्या

तफाितीची टक्केिािी

टीप:-  ज्या प्रकल्पाची िंांकल्पीत िहन क्षमता णदलेली आहे पिांत ुप्रत्यक्ष िहन क्षमता णदलेली नाही अशा प्रकल्पाांचा िंमािेश 
ििील तक्त्यात केलेला नाही.                                                                                                                                                  
* ही  माणहती  णिश्िािंाहय  िाटत नाही

1

  ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ EÞò¹hÉÉ JÉÉä®äú 

Ê´ÉEòÉºÉ ¨É½þÉ¨ÉÆb÷³ý, {ÉÖhÉä

2

Ê´Énù¦ÉÇ {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú Ê´ÉEòÉºÉ 

¨É½þÉ¨ÉÆb÷³ý, xÉÉMÉ{ÉÚ®ú

3

 iÉÉ{ÉÒ {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú Ê´ÉEòÉºÉ 

¨É½þÉ¨ÉÆb÷³ý, VÉ³ýMÉÉÆ´É

BEÚòhÉ:-

BEÚòhÉ:-

 EòÉäEòhÉ {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú Ê´ÉEòÉºÉ 

¨É½þÉ¨ÉÆb÷³ý, `öÉhÉä

4

BEÚòhÉ:-

िंिश एकूण:

BEÚòhÉ:-

5

 MÉÉänùÉ´É®úÒ ¨É®úÉ`ö´ÉÉb÷É {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú 

Ê´ÉEòÉºÉ ¨É½þÉ¨ÉÆb÷³ý, +Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉnù

 
ई) नागरीकरणामळेु कमी िोत अिंलेले सिंचन के्षत्र:- 
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िंणमतीने णिणिध महामांडळाांकडून नागिीकििामळेु कमी झालेल्या सिंचन के्षत्राची माणहती मागणिली होती. 
त्याचा तपशील खालीलप्रमािे आहे.  

ततता क्र. 1.32 
नागरीकरणामळेु लाभके्षत्रात झालेली घट 

(िजार िेतटरमध्ये)

अ.क्र. महामांडळाचे नाि
प्रकल्पाचा 

प्रकाि
प्रकल्पीय सिंचन 

क्षमता

णनर्ममत सिंचन 
क्षमता (जनू 

2012 अखेि)

नागिीकििामळेु कमी 
झालेले पीक क्षेत्र

मोठे प्रकल्प 1200.5 780.49 9.47

मध्यम प्रकल्प 291.94 225.93 4.05

उसिंयो 481.44 49.03 0

लघ ुप्रकल्प 546.95 503.27 0.77

2520.83 1558.72 14.29

मोठे प्रकल्प 1376.95 532.53 2.24

मध्यम प्रकल्प 458.25 266.44 1.66

लघ ुप्रकल्प 456.72 328.31 0.05

2291.92 1127.28 3.95

मोठे प्रकल्प 247.7 155.03 0.06

मध्यम प्रकल्प 210.76 169.62 0.23

लघ ुप्रकल्प 140.03 133.25 0.65

598.49 457.9 0.94

मोठे प्रकल्प 123.00 54.16 5.21
मध्यम प्रकल्प 96.31 19.03 0.68
लघ ुप्रकल्प 89.70 47.14 0.39

309.01 120.33 6.28

मोठे प्रकल्प 1212.26 845.67 12.58
मध्यम प्रकल्प 224.64 189.59 1.42
लघ ुप्रकल्प 403.09 389.91 3.59

1839.99 1425.17 17.59
7560.24 4689.40 43.05

एकूि

 ** णिदभय पाटबांधािे 
णिकािं महामांडळ, 

नागपिू
2

एकूि

 @तापी पाटबांधािे 
णिकािं महामांडळ, 

जळगाि
3

एकूि

** णिदभय पाटबांधािे णिकािं महामांडळ, नागपिू, गोदाििी मिाठिाडा पाटबांधािे णिकािं महामांडळ औिांगाबाद ि महािाष्र कृष्िा खोिे 
णिकािं महामांडळ पिेु याांची णनर्ममत सिंचन क्षमतेची आकडेिािी जनू 2011 अखेिची ि उियणित महामांडळाांची जनू 2012 अखेिची आहे. 
तिेंच णिदभय पाटबांधािे णिकािं महामांडळ, नागपिू अांतगयत प्रकल्पाांची प्रकल्पीय सिंचन क्षमतेची आकडेिािी श्िेतपणत्रका खांड-1 मधील 
प.ृक्र.108 ििील उियणित सिंचन क्षमतेमध्ये णनर्ममत सिंचन क्षमतेचे आकडे णमळिून काढण्यात आली आहे.

 @ गोमपाणिम.औिांगाबाद अांतगयत अिंलेल्या नाणशक णिभागातील मालेगाि पाटबांधािे णिभाग अांतगयत अिंलेल्या तापी खोऱ्यातील  
प्रकल्पाच्या माणहतीचा यामध्ये िंमािेश किण्यात आला आहे .

5  ** गोदाििी मिाठिाडा 
पाटबांधािे णिकािं 

महामांडळ, औिांगाबाद
एकूण

िंिश एकूण
हटप :- * बीड ि उस्मानाबाद णजल्हयातील कृष्िा खो-यातील बाांधकामाधीन प्रकल्पाचा यामध्ये िंमािेश आहे .

4
कोकि पाटबांधािे 

णिकािं महामांडळ, ठािे

एकूण

 ** महािाष्र कृष्िा 
खोिे णिकािं महामांडळ, 

पिेु*
1

 
िंिय महामांडळाांकडून प्राप्त झालेल्या माणहतीिरुन अिें णनदशयनािं येते की , िाज्यात एकूि णनर्ममत सिंचन 

क्षमतेपैकी 43000 हेक्टि म्हिजेच एक टक्क्यापेक्षाही कमी णनर्ममत सिंचन के्षत्रािि नागिीकििाचा प्रभाि पडला 
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अिंनू एिढे के्षत्र नागिीकििामळेु सिंणचत होऊ शकत नाही. नागिीकििाचा िंिाणधक प्रभाि गोदाििी मिाठिाडा 
पाटबांधािे णिकािं महामांडळ या महामांडळाच्या काययके्षत्रात पडला अिंनू या महामांडळाांतगयत िंमुािे 17500 हेक्टि 
सिंचन के्षत्र नागिीकििामळेु कमी झाले आहे. त्या खालोखाल महािाष्र कृष्िा खोिे णिकािं महामांडळ  - 14200 
हेक्टि, कोकि पाटबांधािे णिकािं महामांडळ  - 6280 हेक्टि, णिदभय पाटबांधािे णिकािं महामांडळ  - 3950 हेक्टि ति 
िंिात कमी प्रभाि तापी पाटबांधािे णिकािं महामांडळ, जळगाि या महामांडळाच्या काययके्षत्रात 940 हेक्टि इतका 
पडल्याचे णदिंनू येते. 

मोठ्या प्रकल्पािि नागिीकििाचा िंिाणधक प्रभाि पडल्याचे णनदशयनािं येतेे़. नागिीकििामळेु मोठ्या 
प्रकल्पाांच्या िंमुािे 29500 हेक्टि त्या खालोखाल मध्यम प्रकल्पाांच्या 8000 हेक्टि ि ल. पा. प्रकल्पाांच्या 5500 
हेक्टि लाभके्षत्रािि प्रभाि जािितो. 

फ) हितरण व्यिस्था तयार न करता सिंचन के्षत्र हिशोबात धरल्यामळेु येणारी तूट:- 

िंणमतीच्या िंमोि अशी अनेक प्रकििे आली की ज्यामध्ये णनर्ममत सिंचन क्षमता स्थाणपत केल्याची माणहती 
ही सिंचन होण्यािंाठी लागिा-या पिूय व्यिस्थेबद्दलची नाही. जेथे णितिि व्यिस्थाच अस्स्तत्िात नाही अशा 
प्रकल्पाांमध्ये िंांपिूय णितिि व्यिस्थेअभािी पािी देता येत नाही. उदा. िंाठिि तलाि, को. प. बांधािे, बिाज िगैिे. 
अशा प्रकल्पाांमध्ये केिळ िंाठििकू क्षमता णनमाि झाल्यािि त्या प्रकल्पाांची सिंचन क्षमता णनमाि झाली अिें 
िंमजले जाते. िस्ततु: अशा प्रकल्पाांिि जिी प्रत्यक्ष सिंचन ियैस्क्तक उपशाांद्वािे किाियाचे अिंले तिी अशाप्रकािे 
सिंचनाची व्यिस्था झाली आहे सकिा किें याची कोितीही शहणनशा किण्यात येत नाही. सकिा िंांबांणधत लाभधािक 
अशी व्यिस्था किण्यािं िंक्षम आहेत सकिा किें याचीही शहणनशा न किता सिंचन के्षत्र णनमाि झाल्याचे अहिाल 
िंादि केले गेले. पणििामी णनर्ममत सिंचन क्षमतेत ि प्रत्यक्षातील सिंचन के्षत्रात णितिि व्यिस्था निंल्यामळेु तटू येते. 
िाज्यातील प्रकल्पाांमधनू अशाप्रकािे खालील प्रमािे सिंचन क्षमता णनर्ममत झाल्याचे अहिाल िंादि केल्याचे 
णनदशयनािं येते. 

1) िंाठिि तलाि - 50938 हेक्टि 
2) को. प. बांधािे - 271378 हेक्टि (250 हेक्टि पेक्षा अणधक क्षमतेचे) 

णितिि व्यिस्था णनमाि न किता अथिा ती णनमाि झाल्याची पिेुशी खात्री न किता िंाठिि क्षमता णनमाि 
झाली म्हिजे सिंचन के्षत्र घोणषत कििे ही चकुीची पध्दत आहे. त्यामळेु अशा प्रकािच्या योजना पिूय झाल्यानांति 
केिळ िंाठिि क्षमता णनमाि होत अिंल्यामळेु प्रकल्पीय पीकिचनेप्रमािे जेिढ्या हेक्टि के्षत्राला पािी देता येईल 
तेिढी 'िंाठिि क्षमता' णनमाि झाली आहे अशी िगेळी आकडेिािी द्ािी. त्यानांति प्रत्यक्ष उपिंा व्यिस्था आणि 
णितिि व्यिस्था जेिढ्या के्षत्रािि दििषी णनमाि होईल तेिढी 'णनर्ममत सिंचन क्षमता' त्या िषाअखेि झाली आहे 
अशी आकडेिािी दाखिािी.  यापढेु केिळ िंाठििकू क्षमता णनमाि झाली म्हिनू सिंचन क्षमता णनमाि झाली अिें 
अहिाल णितिि व्यिस्था णनमाि झाल्याणशिाय अथिा ती णनमाि झाल्याची पिेुशी खात्री झाल्याणशिाय जाहीि करु 
नये, अिें िंणमतीचे मत आहे. 

भ) लाभके्षत्रात सिंचन पणूशपणे हिकिंीत न झाल्यामळेु येणारी तटु :- 

 प्रकल्पाचे लाभके्षत्र णिकणिंत होण्यामध्ये पािांपाणिक शेतीऐिजी सिंचन पध्दतीचा िापि पिूाशाने करुन लाभ 
प्राप्ती होण्यामध्ये णनस्श्चतच काही कालािधी णनघनू जातो. या कालािधीिं पणिितयनाचा कालािधी िंमजिे योग्य 
होईल. यािं सिंचनाच्या णिकािंाचा कालािधी अिेंही िंांबोधता येऊ शकेल. 
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महािाष्र सिंचन आयोग -1962 (बिे आयोग) या आयोगाने सिंचन णिकािंाचा कालािधी हा बाांधकामािं 
िंरुुिात झाल्यापािंनू 8 िषय सकिा सिंचनािं िंरुुिात झाल्यापािंनू 5 िषय घेण्याबाबत िंचुणिलेले होते. तिेंच 
महािाष्र जल ि सिंचन आयेाग अहिालामध्ये केिळ बाांधकाम पतूयतेच्या उणद्दष्टाांकडून एकूि प्रकल्प पतूयतेकडे 
िाटचाल किण्याच्या दृष्टीने पाच िषाचा काळ हा पणिितयनाचा काळ म्हिनू िंणूचत केलेले आहे.  

महािाष्र शािंन, पाटबांधािे णिभाग पणिपत्रक णद. 20 णडिंेंबि 1979 अन्िये पाटबांधािे प्रकल्पाांचा 
लाभके्षत्रातील सिंचनाचा णिकािं कमीत कमी कालािधीत व्हािा ि हा कालािधी पाच िषापेक्षा जास्त निंािा ि 
त्यानिुंाि प्रकल्पाचे णनयेाजन किण्यात यािे अिें िंणूचत केले आहे. 

प्रकल्पाचा पणिितयन कालािधी सकिा सिंचन णिकािंाचा कालािधी अशा प्रकािे गहृीत धिल्यािं एखाद्ा 
िषी णनमाि झालेल्या णनर्ममत सिंचन क्षमतेचे पिूयत: सिंचन के्षत्रात णिकिंन होण्यािंाठी पाच िषाचा कालािधी 
लागिाि अिें िंमजिे योग्य होईल. िाज्यात दििषी िंिािंिी 1 लक्ष हे. सिंचन क्षमता णनर्ममती होते. त्या दृष्टीने 
णनर्ममत सिंचन क्षमतेपैकी पणहल्यािषी 20 टक्के, दिुंऱ्या िषी 40 टक्के, णतिंऱ्या िषी 60 टक्के, चिथ्या िषी 80 
टक्के ि पाचव्या िषी 100 टक्के लाभके्षत्रािि सिंचनाचा णिकािं झाला अिें गहृीत धिल्यािं गेल्या पाच िषातील 5 
लक्ष सिंचन क्षमतेपैकी िंांपिूय लाभके्षत्रात सिंचनाचा णिकािं न झाल्यामळेु केिळ 3.00 लक्षच के्षत्र प्रत्यक्ष सिंणचत 
होईल. यामळेु िाज्यात दििषी णनर्ममत सिंचन क्षमतेपैकी िंमुािे 2.00 (5-3) लक्ष हे. के्षत्राची तटू िाहण्याची शक्यता 
आहे. 

1.13 हिहिध प्रकारच्या प्रकल्पांिरील पाणीिापर िाढहिण्यािंाठीच्या िंंभाव्य उपाययोजना:- 

1.13.1 राज्यस्तरीय प्रणाली 

अ प्रणाली - 

या प्रकािच्या प्रकल्पािि बिीच मोठी भाांडिली गुांतििकू करून णनमाि केलेल्या पािीिंाठ्याचा पिेुिंा 
िापि सिंचनािंाठी होत निेंल ति केलेली भाांडिली गुांतििकू अनतु्पादक ठिते. त्यामळेु प्रत्यक्षात कमी पािीिापि 
होत अिंलेल्या िंिय प्रदेशातील काही प्राणतणनणधक प्रकल्पाांचा (णिशेषत: कोकि ि अमिािती प्रदेशातील) 
तपशीलिाि अभ्यािं िणिष्ठ अणभयांत्याांच्या िंणमतीमाफय त व्हािा. या िंणमतीने पािीिापि कमी अिंण्याच्या 
काििाांबाबत लोकप्रणतणनधी ि लाभधािकाांशी चचा करुन तो िाढणिण्यािंाठी उपायाांबाबत चचा किािी. णितिि 
यांत्रिेत अणभयाांणत्रकी त्रटुी अिंतील ति त्यामध्ये आिश्यक त्या िंधुाििा ि उपाययोजना या िंणमतीने िंचुिाव्या. या 
णशफािशीनिुंाि त्या प्रदेशातील पािीिापि कमी अिंलेल्या िंिय प्रकल्पाांचे आधणुनकीकिि ि णितिि व्यिस्थेतील 
िंधुाििा त्ििीत किाव्या अिें िंणमतीचे मत आहे. 

जागणतक बकेँच्या मदतीने िाबणिल्या जात अिंलेल्या 'महािाष्र जलके्षत्र िंधुाि प्रकल्पाद्वािे' िंमुािे 1600 
कोटी रुपये खचय करुन 286 प्रकल्पाांििील धििे ि िंमुािे 6.68 लक्ष हेक्टि णनर्ममत सिंचन क्षमतेिंाठीच्या पािी 
णितिि यांत्रिेत िंधुाििा केली जात आहे. त्यामळेु सिंचन व्यिस्थापन हे पािीिापि िंांस्थाांना हस्ताांतिि होण्याच्या 
प्रणक्रयेला गती णमळेल अशी अपेक्षा आहे. या प्रकल्पाच्या अनभुिािरुन उिलेल्या पिूय झालेल्या प्रकल्पाांििील पािी 
णितिि यांत्रिेत टप्प्याटप्प्याने अशा स्िरुपाच्या िंधुाििा किण्याचा काययक्रम िाबणिला गेला पाणहजे. 
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i) राज्यस्तरीय उपिंा सिंचन योजना:- 

इति कोित्याही प्रकािे सिंचन िंणुिधा पिुणिण्याची शक्यता निंलेल्या पजयन्याधाणित शेतीला शािंकीय 
उपिंा सिंचन योजनेद्वािे सिंचन िंणुिधा पिुिल्या जातात. त्यामळेु त्याििील सिंचन िापि चाांगला होण्यािं अडचि 
अिं ूनये.  याबाबतचा िंणिस्ति ऊहापोह प्रकिि-5 मध्ये किण्यात आला आहे. 

1.13.2 ब प्रणाली - स्थाहनकस्तरीय प्रकल्पांिरील पाणीिापर:- 

या प्रकल्पाांच्या धििात प्रत्यक्ष णकती िंाठा दििषी होतो, त्याचा सिंचनािंाठी णकती ि कोित्या णप कािंाठी 
िापि होतो याबद्दलची फािशी माणहती उपलब्ध निंल्यामळेु त्यािि भाष्य किता येत नाही. पिांतु िंन 2010-11 पयंत 
िंमुािे 15 लक्ष हेक्टि एिढी णनर्ममत  सिंचन क्षमता अिंलेल्या प्रकल्पाांपैकी प्राणतणनणधक प्रकल्प णनिडून त्याांचे उणद्दष्ट 
पतूयता मलू्याांकन (performance evaluation) कृषी णिद्ापीठे, स्ियांिेंिी िंांस्था, िाल्मी औिांगाबाद याांच्या िंािख्या 
त्रयस्थ यांत्रिाांमाफय त केल्यािं त्याबाबत बिीच उपयकु्त माणहती णमळेल. या प्रकल्पाांमध्ये आिश्यक त्या िंधुाििा 
किण्यािंाठी ि आिश्यक त्या देखभाल दरुूस्तीिंाठी सिंचन व्यिस्थापन यांत्रिा उभारून प्रकल्पाििील सिंचनािि 
िंांणनयांत्रि ठेिण्याची आिश्यकता आहे. पाझि तलािाखाली होिा-या िाढीि भजूलभििाचा िापि होण्यािंाठी काय 
उपाययोजना किाव्यात याबद्दलही अभ्यािं व्हािा. लहान लहान को. प. बांधा-याांद्वािे ि उपिंा सिंचन योजनाांद्वािे 
सिंचनाचा फाििंा लाभ होत नाही अिंा अनभुि अिंल्यामळेु या प्रकािाची उपयकु्तता तपािंनू पहाण्याची गिज 
आहे. 

1.13.3  क प्रणाली - शेततळी 

खिीप हांगामात पाििंाने ताि णदल्यािं िा िब्बी हांगामात णिणहिींििील णपकािं पािी कमी पडल्यािं 
िंांिक्षिात्मक पािीपाळी देण्यािंाठी शेततळ्याांचा चाांगला िापि होत अिंल्याचे णनदशयनािं येते. शािंनातफे अशा 
प्रकािच्या योजनाांना अनदुानही णदले जात आहे. तथाणप शेततळ्याििील सिंणचत के्षत्राचा णहशोब ठेिण्याची आज तिी 
कृषी णिभागातफे तजिीज किण्यात आलेली नाही.  शेततळ्याांद्वािे प्रत्यक्ष होिा-या सिंणचत के्षत्राचा णहशोब कृषी 
िंहाय्यकाांकडून ठेिल्यािं या योजनाांच्या उपयकु्ततेची पडताळिी कििे िंलुभ होईल. 

1.13.4  खोदलेल्या ि सिधन हिहिरीिरील भजूलिापर:- 

खाजगी प्रयत्नातनू बाांधलेल्या ि सिंचनािंाठी िापिल्या जािा-या णिणहिीििील सिंचन िापि 
िंियिंाधाििपिे उत्तम होतो अिंा अनभुि आहे. िाळू गाळाच्या जणमनीतील सिधन णिणहिीिि कायम बागायती णपके 
घेतली तिी जिंजशा अणधक णिणहिी त्या लघपुािलोट के्षत्रात घेतल्या जातात तिंतशी भजूल पातळी खोलिि 
गेल्याने प्रत्येक णिणहिीतील पाण्याच्या उपलब्धतेिि णिपिीत पणििाम होतो. अशीच काहीशी पणिस्स्थती खडकाच्या 
णिघटनातनू झालेल्या जणमनीतील खोदलेल्या णिणहिींची अिंते. पाण्याची उपलब्धी कमी झाल्यािि कमी झालेल्या 
पाण्यात तेिढेच के्षत्र णभजिता यािे यािंाठी शेतकिी णठबक/तषुाि यांत्रिा णिणहिीििील सिंचनािंाठी िापितात. 

1. 14 राज्यातील हबगर सिंचन पाणी िापर:- 

 महामांडळाकडून िंणमतीिं प्राप्त माणहतीनिुंाि िाज्यातील महामांडळणनहाय िंन 2001-02 ते िंन 2010-11 
या 10 िषातील िंिािंिी एकूि पािीिापि खालीलप्रमािे आहे.  
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ततता क्र. 1.33 
मिामंडळहनिाय िंरािंरी हबगरसिंचन पाणीिापर 

अ 
क्र 

महामांडळ  

15/10 
चा 

िंिािंिी 
उपयकु्त 
उपलब्ध 

पािी 
िंाठा 

िंिािंिी 
बाष्पी 
भिन 
नाश 

(टक्के 
िािी)* 

िापिा 
िंाठी 
एकूि 

िंिािंिी 
उपलब्ध 

िंाठा 

िंिािंिी 
सिंचन 
पािी 
िापि 
@ 

िंिािंिी णबगि सिंचन पािी िापि णबगि 
सिंचन 
पािी 

िापिातनू 
उपलब्ध 
होिािे 
पािी 

(80%) 

िापिा 
िंाठी 
एकूि 

उपलब्ध 
पािी 

(5+11) 

एकूि 
पािी 
िापि 

(सिंचन + 
णबगि 

सिंचन) 
(6+10)+ 

णपण्या 
िंाठी 
@ 

औद्ो
णगक 
@ 

इति 
@ 

एकूि 
@ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 मकृखोणिम, पिेु 8777 1131 7646 6465 1032 117 766 1915 1532 9178 8380 

(13) (85) (13) (2) (10) (25) (91) 

2 णिपाणिम, नागपिू 3749 1036 2713 2541 290 83 15 388 310 3023 2929 
(28) (94) (11) (3) (1) (14) (97) 

3 तापाणिम, जळगाांि$ 825 336 489 350 266 52 26 344 275 764 694 
(41) (71) (54) (11) (5) (70) (91) 

4 कोपाणिम, ठािे 1985 141 1844 399 710 130 110 950 0 1844 1350 
(7) (22) (39) (7) (6) (52) (73) 

5 गोमपाणिम, 
औिांगाबाद 

6352 1259 5093 3402 675 136 148 958 767 5859 4360 
(20) (67) (13) (3) (3) (19) (74) 

मिाराष्र राज्य 21687 3902 17785 13157 2973 518 1065 4555 3644 20668 17712 

 (18)  (74) (17) (3) (6) (26)   (86) 

$ गोमपाणिम अांतगयत मालेगाि पाटबांधािे णिभाग, मालेगाि याांचेकडील तापी खो-यातील प्रकल्पाांचा या माणहतीत िंमािेश आहे.  
कां िंातील आकडे टक्के िािी दशयणितात. (* स्तांभ 3 शी, @ स्तांभ 5 शी ि + स्तांभ 12 शी) 

 
ििील तक्त्यािरुन अिें णनदशयनािं येते की, तापी पाटबांधािे णिकािं महामांडळ, जळगाि या महामांडळातील 

प्रकल्पाांमध्ये उपलब्ध पाण्याच्या 70 टक्के िंिाणधक णबगिसिंचन पािीिापि आहे. त्या खालेाखाल कोकि पाटबांधािे 
णिकािं महामांडळ, ठािे 52 टक्के, तद्नांति महािाष्र कृष्िा खोिे णिकािं महामांडळ, पिेु 25 टक्के, गोदाििी 
मिाठिाडा पाटबांधािे णिकािं महामांडळ, औिांगाबाद 19 टक्के ि िंिात शेिटी णिदभय पाटबांधािे णिकािं महामांडळ, 
नागपिू अांतगयत णबगिसिंचन पािीिापि 14 टक्के अिंा आहे. कोकि पाटबांधािे णिकािं महामांडळाांतगयत 
सिंचनािंाठीचा पािीिापि मळुातच कमी अिंल्यामळेु या महामांडळाांतगयच्या प्रकल्पािि णबगिसिंचन पािीिापिाचा 
पणििाम होत नाही. त्याचप्रमािे गोदाििी मिाठिाडा पाटबांधािे णिकािं महामांडळाांतगयतही णबगिसिंचन पािीिापिाचा 
पणििाम होत निंल्याचे णनदशयनािं येते. कृष्िा खोिे महामांडळ, तापी खोिे ि णिदभय पाटबांधािे णिकािं महामांडळ 
नागपिू अांतगयत णबगिसिंचन पािीिापिाचा सिंचन पािीिापिािि पणििाम होत अिंल्याचे णनदशयनािं येते.  
णबगिसिंचन पािीिापि झाल्यानांति घिगतुी ि इति काििािंाठी झालेल्या िापिापैकी िंमुािे 85 टक्के पािी (प्रदणुषत 
अिंले तिी) सिंचनाकिीता पनुिापि किण्यािंाठी उपलब्ध होते. पिांतु औद्ोणगक िापिािंाठीच्या पाण्याचा काही 
उद्ोगाांकडून पनु:पनु्हा िापि होतो (Recycling) ि त्यामळेु त्यामधनू अांदाजे 50 ते 60 टक्के पािी पनुिापिािंाठी 
उपलब्ध होऊ शकत अिंािे. त्याचबिोबि काल्यव्याखाली सिंचनािंाठी झालेल्या िापिातनू काही पािी पनुरुद्भिाने 
आणि नदीला नैिंर्मगक प्रिाहातनूही काही पािी णहिाळ्यात णमळते. िंिय महामांडळात औद्ोणगक िापिाची टक्केिािी 
कमी अिंल्यामळेु ि त्याच्या पनुरुद्भिाने कमी पािी उपलब्ध होत अिंल्याने, णबगिसिंचन पािीिापिापैकी िंिािंिीने 
80 टक्के पािी पनुिापिािंाठी उपलब्ध होते अिें णहशोबािंाठी धिता येईल. देशाििील (कोकि प्रदेश िगळता) 
णबगिसिंचन िापिातनू णमळिािे 80 टक्के पािी नदीतनू िहात िहात खालील भागातील जलाशयाला जाऊन णमळते 
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सकिा नदीतनू िहाताांना को. प. बांधा-यातनू त्याचा सिंचनािंाठी िापि होतो.  जलाशयात जाऊन णमळालेल्या 
िंाांडपाण्याचा कालव्याद्वािे सिंचनािंाठी िापि होतो. यामळेु कोकि प्रदेशाखेिीज इति प्रदेशात णबगिसिंचन िापिाच्या 
80 टक्के पािी सिंचन िापिािंाठी उपलब्ध होते अिें धरुन णहशोब कििे योग्य िाहील. कोकि प्रदेशात मात्र 
णबगिसिंचन िापिानांति ब-याच णठकािी ते िंाांडपािी िंमदु्राला िाहून जात अिंल्यामळेु ि अशा िापिाच्या खालच्या 
बाजिूं धििे निंल्यामळेु पनुरुद्भिाने णमळिािे िंाांडपािी णहशोबात धिले नाही.  

िाज्यातील सिंचनािंाठीचे पािी मोठ्या प्रमािािि उद्ोगािंाठी िळणिण्यात येत अिंल्याचे णिधान केले 
जात अिंले तिी उद्ोगािंाठीचा िंिािंिी णबगिसिंचन पािीिापि एकूि उपलब्ध िंिािंिी पािीिंाठ्याच्या िंमुािे 3% 
इतकाच आहे अिें णदिंनू येईल.  या दशकातील िंिािंिी बाष्पीभिन उपलब्ध उपयकु्त पािीिंाठ्याच्या िंमुािे 41% 
तापी पाटबांधािे णिकािं महामांडळ, जळगाि या महामांडळात, ति िंमुािे 28% णिदभय पाटबांधािे णिकािं महामांडळ, 
नागपिू या महामांडळात अिंल्याचे णनदशयनािं येते. ििील तक्त्यािरुन अिेंही णनदशयनािं येईल की, िाज्यातील 
िंिािंिी एकूि णबगि सिंचन पािीिापिापैकी णपण्यािंाठीच्या पािीिापिाची टक्केिािी 65% आहे. औद्ोणगक 
िापिािंाठी 11% ि इति काििाांिंाठी ती 24% म्हिजेच उद्ोगािंाठी िापिण्यात येिा-या पाण्याच्या दपु्पटीपेक्षा 
जास्त आहे. िंणमतीने या "इति काििाांिंाठी" झालेल्या पािीिापिाचा स्पष्ट खलुािंा शािंनािं माणगतला अिंता 
शािंनाने अिंा पािीिापि हा कालव्यातनू होिािा िहनव्यय ि पाझि, नदीपात्रातनू िंोडण्यात आलेले पािी, तलाि 
भिण्यािंाठी िंोडण्यात आलेले पािी, मेिी नाणशकिंाठी पािी पिुिठा, गिेश णििंजयन, यात्रा इ. पालखीिंाठी पािी 
िंोडिे, मत्स्यबीज कें द्राांिंाठी पािी िंोडिे, णजल्हाणधकािी याांच्या िंचूनेप्रमािे आकस्स्मक पािीिापि इ. बाबींचा 
िंमािेश इति पािीिापि या िंदिाखाली येतो अिंा खलुािंा िंणमतीिं केला आहे.  मकृखोणिम, पिेु याांचेकडील 
अिंा िापि ति औद्ोणगक िापिाच्या पाचपट आहे.  याचा तपशीलिाि णहशोब शािंन प्रणिंध्द किीत अिंलेल्या 
िार्मषक सिंचन स्स्थती दशयक अहिालात णदला पाणहजे.  

1.14.1 हबगरसिंचन पाणीिापरामळेु सिंहचत के्षत्रात िोणारी कपात :- 

िंणमतीने िाज्यातील मोठया, मध्यम ि लघ ु प्रकल्पाांच्या िंांकस्ल्पत णबगिसिंचन पािीिापिाची माणहती 
माणगणिली होती. महामांडळणनहाय ि िषयणनहाय िंांकस्ल्पत णबगिसिंचन पािीिापि ि प्रत्यक्षातील णबगिसिंचन 
पािीिापि तिेंच प्रत्यक्ष णबगिसिंचन पािीिापि अणधक अिंल्यामळेु कमी झालेले सिंचन के्षत्र खालीलप्रमािे आहे.  
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         ततता क्र. 1.34         पाणीिापर दलघमी  

                      मिामंडळहनिाय हबगरसिंचन पाणी िापरामळेु सिंहचत के्षत्रात िोणारी घट                      (के्षत्र िजार िे. )     
                                                  

अ. 
क्र.  

िषय 

मिामंडळ 
मिाराष्र राज्य एकूण महािाष्र कृष्िा खोिे णिकािं 

महामांडळ, पिेु 
णिदभय पाटबांधािे णिकािं 

महामांडळ, नागपिू 
तापी पाटबांधािे णिकािं महामांडळ, 

जळगाांि 
कोकि पाटबांधािे णिकािं 

महामांडळ, ठािे 
गोदाििी मिाठिाडा पाटबांधािे 
णिकािं महामांडळ, औिांगाबाद 

िंांकस्ल्पत 
णबगि 
सिंचन 

पािीिापि 

प्रत्यक्ष 
णबगि 
सिंचन 

पािीिापि 

कमी 
झालेले 

क्षेत्र 

िंांकस्ल्पत 
णबगि 
सिंचन 

पािीिापि 

प्रत्यक्ष 
णबगि 
सिंचन 

पािीिापि 

कमी 
झालेले 

क्षेत्र 

िंांकस्ल्पत 
णबगि 
सिंचन 

पािीिापि 

प्रत्यक्ष 
णबगि 
सिंचन 

पािीिापि 

कमी 
झालेले 

क्षेत्र 

िंांकस्ल्पत 
णबगि 
सिंचन 

पािीिापि 

प्रत्यक्ष 
णबगि 
सिंचन 

पािीिापि 

कमी 
झालेले 

क्षेत्र 

िंांकस्ल्पत 
णबगि 
सिंचन 

पािीिापि 

प्रत्यक्ष 
णबगि 
सिंचन 

पािीिापि 

कमी 
झालेले 

क्षेत्र 

िंांकस्ल्पत 
णबगि 
सिंचन 

पािीिापि 

प्रत्यक्ष 
णबगि 
सिंचन 

पािीिापि 

कमी 
झालेले 

क्षेत्र 

1 2001-02 1436 1372 0 560 372 0 238 300 10 1150 689 0 516 618 15 3900 3351 25 

2 2002-03 1436 1993 84 560 350 0 252 299 8 1137 828 0 516 1100 88 3901 4570 179 

3 2003-04 1436 2335 135 560 363 0 251 327 11 1159 885 0 516 887 56 3922 4799 202 

4 2004-05 1436 1872 65 586 397 0 263 354 14 1126 784 0 516 976 69 3928 4382 148 

5 2005-06 1437 1907 71 586 339 0 255 391 20 1161 908 0 516 1207 104 3955 4753 195 

6 2006-07 1437 1643 31 608 404 0 253 308 8 1161 959 0 522 860 51 3980 4175 90 

7 2007-08 1437 2515 162 636 364 0 248 345 15 1230 1091 0 578 626 7 4129 4941 184 

8 2008-09 1437 2323 133 636 363 0 252 345 14 1241 1166 0 578 1162 88 4144 5358 234 

9 2009-10 1437 1687 38 777 416 0 247 336 13 1269 980 0 578 989 62 4307 4408 112 

10 2010-11 1437 1503 10 777 507 0 243 437 29 1334 1211 0 578 1158 87 4369 4817 126 

िंरािंरी 1436 1915 73 629 388 0 250 344 14 1197 950 0 541 958 62 4053 4555 150 
 

हटप :- ज्या महामांडळाांतगयत प्रत्यक्षातील णबगिसिंचन िापि िंांकस्ल्पत णबगिसिंचन िापिापेक्षा अणधक आहे तेिढया फिकािं 150 ने गिुनू (प्रणत दलघमी िबी हांगामात 150 हेक्टि सिंचन होते अिें गहृीत धरुन) शेिटच्या 
िकान्यातील के्षत्र काढण्यात आले आहे. 
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याणशिाय िंणमतीिं प्राप्त झालेल्या माणहतीिरुन िाज्यात णबगिसिंचन पािीिापिाच्या मांजिुीबाबत 
माणहती िंांकणलत केली अिंता िंद्स्स्थतीत एकूि मोठे ि मध्यम प्रकल्प णमळून घिगतुी ि औद्ोणगक 
णमळून 6850 दलघमी णबगिसिंचन पािीिापिािं मांजिुी णदल्याचे णनदशयनािं येते. (श्िेतपणत्रकेत हा आकडा 
6995 दलघमी अिंा िंन 2010 मधील एकूि िाज्याचा णदला आहे). िंांकस्ल्पत णबगिसिंचन पािी िापि 
4053 दलघमी अिंा अिंल्यामळेु भणिष्यात िंांकस्ल्पत पािीिापिापेक्षा 2797 दलघमी अणधक पािी 
णबगिसिंचनािंाठी िापिण्यात येिाि आहे. णबगिसिंचन पािीिापिािं प्राधान्य अिंल्यामळेु प्रणत दलघमी 
150 हे. के्षत्राची कपात गहृीत धिल्यािं भणिष्यात िाज्यातील 4.20 लक्ष हे. के्षत्राची कपात होिाि आहे. 
िंांकस्ल्पत णबगिसिंचन पािीिापिापेक्षा अणधक पािी (उपयकु्त िंाठयात 25 टक्के) िापिािं मांजिूी 
णदल्यानांति प्रकल्पाच्या णनर्ममत  सिंचन क्षमतेत प्रणत दलघमी 150 हे. एिढ्याने कपात कििे आिश्यक 
आहे.  अशा प्रकािे जिळपािं िंियच प्रकल्पािि काययिाही न झाल्यामळेु णनर्ममत  सिंचन क्षमता जिी अणधक 
णदिंत अिंली तिी प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्रात घट होत अिंल्याचे णनदशयनािं येते. 

1.15  जलिंपंदा हिभागाने प्रिंतृ केलेल्या हनर्ममत सिंचन क्षमता ि प्रयकयक्ष सिंहचत के्षत्र आहण 
कृहर्ष हिभागाने प्रिंतृ केलेल्या प्रयकयक्ष सिंहचत के्षत्र या आकडेिारीतील फरकाची हममांिंा:- 

1.15.1 जलिंंपदा हिभागाची आकडेिारी:- 

जलिंांपदा णिभागामाफय त िाज्यस्तिीय मोठे, मध्यम, ि लघपु्रकल्प, जलाशय/कालिा ि 
अणधिंणूचत नद्ाांििील उपिंा सिंचन योजनाांद्वािे णनर्ममत सिंचन क्षमता ि त्याििील प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्र, 
तिेंच लाभके्षत्रातील णिहीिींििील सिंणचत के्षत्र याची माणहती श्िेतपणत्रका पणिच्छेद 8.1.2 मध्ये पषृ्ठ 90 ते 
92 िि णदली अिंनू ती पढुीलप्रमािे आहे. सिंचनाची टक्केिािी मात्र लाभके्षत्रातील णिणहिींििील के्षत्र धरुन 
आणि िंोडून अशी िेगिेगळी दशयणिली आहे. णनर्ममत सिंचन क्षमतेमध्ये लाभके्षत्रातील णिणहिींखालच्या 
सिंचनाचा अांतभाि केला जात निंल्यामळेु णनर्ममत सिंचन क्षमता िापिाची टक्केिािी ही लाभके्षत्रातील 
णिणहिींििील सिंचन णिचािात न घेता काढिेच िंांयसु्क्तक आहे अिें िंणमतीचे मत आहे.  
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ततता क्र. 1.35 
राज्यस्तरीय प्रकल्पांद्वारे हनर्ममत सिंचन क्षमता ि प्रयकयक्ष सिंहचत के्षत्र  

 

सिंचन 
क्षमता 

णनर्ममती िषय 
जनू अखेि 

 
णनर्ममत सिंचन क्षमता 

प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्र (लक्ष हेक्टि) सिंचन िापिाची टक्केिािी (पिूांकात) 

कालिा, नदी, जलाशय लाभक्षेत्रातील णिणहिी एकूि (8/2)*100 (9/3)*100 (4/2)*100 (5/3)*100 

श्िेतपणत्रके 
निुंाि 

महामांडळाां 
कडून प्राप्त 

श्िेतपणत्रके 
निुंाि 

महामांडळाां 
कडून प्राप्त 

श्िेतपणत्रके 
निुंाि 

महामांडळाां 
कडून प्राप्त 

श्िेतपणत्रके 
निुंाि 

महामांडळाां 
कडून प्राप्त 

श्िेतपणत्रके 
निुंाि 

महामांडळाां 
कडून प्राप्त 

श्िेतपणत्रके 
निुंाि 

महामांडळाां 
कडून प्राप्त 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
2000 37.06 -- 12.98 -- 4.66 -- 17.64 -- 48 -- 35 -- 
2001 37.69 36.48 12.50 13.07 4.58 3.58 17.08 16.65 45 46 33 36 
2002 38.12 36.99 13.18 13.88 5.24 4.28 18.42 18.16 48 49 35 38 
2003 38.63 37.69 12.44 13.89 4.41 3.34 16.85 16.23 44 43 32 34 
2004 39.13 38.47 12.59 12.86 4.40 3.57 16.99 16.43 43 43 32 33 
2005 40.03 39.53 16.17 16.34 5.97 4.93 22.14 21.27 55 54 40 41 
2006 41.32 40.92 18.35 18.61 8.46 7.22 26.81 25.83 65 63 44 46 
2007 43.31 42.82 18.97 19.44 8.67 7.50 27.64 26.94 64 63 44 45 
2008 44.86 44.12 18.25 18.68 9.07 7.70 27.32 26.38 60 60 41 42 
2009 46.34 45.27 16.56 16.78 8.87 7.90 25.43 24.68 55 55 36 37 
2010 47.37 45.91 18.40 18.59 11.15 10.23 29.55 28.82 62 63 39 40 

जनू 2011 
अखेि 48.25 --  - -  -  

589/11= 
54 

539/10= 
54 

409/11= 
37 

392/10= 
39 

 
टीप:- 1) स्तांभ 2 ि 3 मधील आकडेिािीत लाभके्षत्रातील णिणहिींखालील सिंचन के्षत्राचा अांतभाि निंल्यामळेु णनर्ममत सिंचन क्षमतेच्या प्रत्यक्ष िापिाची टक्केिािी ही स्तांभ 12 ि 13 प्रमािेच णिचािात घेिे आिश्यक आहे.  
2) या सिंचनिापिातनू होिा-या भजूलभििामळेु लाभके्षत्रातील णिणहिींिि जेिढे िाढीि सिंचन होते,तो प्रकल्पाांचा अप्रत्यक्ष फायदा आहे हेही खिे आहे.  
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णनर्ममत सिंचन क्षमतेपैकी काही के्षत्रािि त्यािषी प्रत्यक्ष पािी देता येऊ शकत निंल्यामळेु अशा सिंचन 
णनर्ममतीला ‘अनपुयकु् त सिंचन क्षमता’ अिंा शब्दप्रयोग िंणमतीने िापिला आहे. या िंांकल्पनेचा िंणिस्ति 
तपशील पणिच्छेद 1.3.3 मध्ये णदला आहे. एखाद्ा िषात जेिढी अनपुयकु् त सिंचन क्षमता णनमाि झाली अिेंल, 
त्यापढुील 1-2 िषात कालव्याचे अडलेले काम पिूय होऊन त्या के्षत्राला सिंचन देता येऊ शकते. जनू 2010 
अखेि णनमाि झालेल्या 45.91 लक्ष हेक्टिपैकी 2.31 लक्ष हेक्टि के्षत्रािि अनपुयकु् त सिंचन क्षमता णनमाि 
झाली आहे. अनपुयकु् त सिंचन क्षमता णनर्ममती के्षत्र हे त्यािषी सिंचनािंाठी प्रत्यक्ष िापि होण्याचे दृष्टीने उपयोगी 
नाही.  

कालव्याच्या लाभके्षत्रातील णिणहिींििील सिंणचत के्षत्राबाबत तपशीलिाि णििचेन पणिच्छेद 1.11.1 
(ब) मध्ये केले आहे. िंन 2009 िंालातील शािंन आदेशानिुंाि णिणहिींििील पािीिापि आकाििी स्थणगत 
केली आहे. तेव्हापािंनू अशी पािीिापि आकाििी होत निंल्यामळेु लाभके्षत्रातील णिहीिींििील सिंणचत 
के्षत्राची जी पडताळिी िंन 2008 पिूी आपोआपच िंांबांणधत शेतकऱ्याांकडून होत अिें ती आता बांद झाली 
आहे. त्यामळेु सिंचन व्यिस्थापन यांत्रिेकडून लाभके्षत्रातील णिहीिींििील सिंचन के्षत्र, िाढिून िंाांगण्याची 
शक्यता नाकािता येत नाही. ििील आकडेिािीिरुन णदिंनू येईल की, 2006-07 ते 2009-10 या 
कालािधीमध्ये िंमुािे 7 ते 8 लक्ष हेक्टि दिम्यान अिंलेले लाभके्षत्रातील णिणहिींखालचे सिंचनके्षत्र 2010-11 
मध्येएकदम 10.23 लक्ष ऐिढे िाढले आहे (श्ितेपणत्रका पणि. 8.1.2 प.ृ 90 निुंाि ही आकडेिािी 8.50 ते 9.00 
लक्ष हेक्टि ि िंन 2010 मधील के्षत्र 11.14 लक्ष हेक्टि अिें आहे) एका िषात एिढी िाढ (िंमुािे 30 टक्के) 
होण्यािंाठी कोिती पणिस्स्थती काििीभतू होती याची छाननी किण्याची गिज आहे. त्याअभािी या 
पािीिापिाच्या आकडेिािीची णिश्िािंाहयता िंमथयनीय नाही. कदाणचत प्रत्यक्ष कालव्याखाली सिंणचत झालेले 
के्षत्र हे णिणहिीखालच्या सिंणचत के्षत्राची पािीिापि आकाििी होत निंल्यामळेु दबािाखाली सकिा पिस्पि 
िंांमतीने णिणहिीखाली सिंणचत झाले अिें कागदोपत्री दाखणिले अिंण्याची शक्यता नाकािता येत नाही. याचा 
पणििाम कालव्याखाली सिंणचत झालेले के्षत्र प्रत्यक्षापेक्षा कमी णदिंण्यात होतो. 

 
जलिंांपदा णिभागाने श्ितेपणत्रकेत प्रिंतृ केलेल्या आकडेिािीनिुंाि(श्ितेपणत्रका पणि. 8.2.1 प.ृ 91-

92) प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्र ि णनर्ममत सिंचन के्षत्र याांची टक्केिािीही 2000-01 ते 2010-11 या 11 िषाच्या 
कालािधीमध्ये िंरुुिातीच्या 5 िषातिंमुािे 45 टक्के अिंली तिी नांतिच्या 6 िषात 55 ते 65 टक्क्यादिम्यान 
येिढी िाढली आहे अिें दशयणिले आहे. तथाणप या आकडेिािीत पढुील मलूभतू त्रटुी आहेत.  

 
जेव्हा सिंचन प्रकल्पाचा अहिाल तयाि किण्यात येतो त्यािेळी त्याच्या पािी णनयोजनात जेिढा 

उपयकु्त िंाठा धििात णनस्श्चत केला अिेंल त्याच्या िापिातनू प्रकल्पीय पीकिचनेनिुंाि जेिढया के्षत्रािं सिंचन 
होऊ शकेल ते के्षत्रच ‘णनर्ममत सिंचन क्षमता’ अिें मानले जाते. लाभके्षत्रातील कालव्याद्वािे होिाऱ्या सिंचनातनू 
भजूलभिि होऊन लाभके्षत्रातील णिहीिींद्वािे जे िाढीि सिंचन होते ते के्षत्र प्रकल्पाचे ‘णनर्ममत सिंचन के्षत्र’ म्हिनू 
कोित्याही णहशोबात धिले जात नाही. कोष्टकातील स्तांभ 10 ि 11 मध्ये लाभके्षत्रातील णिहीिींखालचे सिंणचत 
के्षत्र अांतभूयत अिंल्यामळेु सिंचन िापिाची टक्केिािी काढताना ते के्षत्र णिचािात न घेता टक्केिािी काढली 
पाणहजे. त्याप्रमािे काढलेली टक्केिािी ििील प्रपत्रातील स्तांभ क्र. 12 ि 13 मध्ये दशयणिली आहे. त्यािरुन 
णदिंनू येईल की, पणहल्या 5 िषात 32 ते 35 दिम्यान अिंलेली सिंचनिापिाची टक्केिािी नांतिच्या 6 िषात ती 
िाढून 36 ते 44 दिम्यान िाणहली आहे. महामांडळाांकडील माणहतीनिुंाि पणहल्या 5 िषात 33 ते 41 दिम्यान 
अिंलेली सिंचनिापिाची टक्केिािी नांतिच्या 5 िषात ती िाढून 37 ते 46 दिम्यान िाणहली आहे.  

 
णनर्ममत सिंचन क्षमता ि प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्र यामध्ये अिंिाऱ्या बऱ्याच मोठया तफाितीची काििे 

पढुीलप्रमािे तपशीलिाि णदलीआहेत.  
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 सिंचनािंाठी उपलब्ध होिाऱ्या पािीिंाठयात होिािी घट- या िंिय काििाांची माणहती पणिच्छेद 1.5.1 
मध्ये णदली आहे. पािीिंाठयात होिाऱ्या अशा घटीमळेु िंहाणजकच प्रकल्पीय णनर्ममत सिंचन क्षमता 
त्या प्रमािात कमी होते.  
 

 श्िेतपणत्रका पणिच्छेद 8.2.5 प.ृ 94-95 िि णदले आहे की, 2001-02 मधील 3980 दलघमी 
णबगिसिंचन पािीिापि 2010-11 मध्ये 5876 दलघमी एिढा िाढला. या 1896 दलघमी पाण्यातनू 
150 हेक्टि/दलघमी प्रमािे िंमुािे 2.85 लक्ष हेक्टि के्षत्राला सिंचन किता आले अिंते. िाढत्या 
णबगिसिंचन पािीिािामळेु यापढेुही त्या प्रमािात णनर्ममत सिंचन क्षमतेत घट होत जािाि आहे. अथात 
णबगिसिंचन िापिातनू पनुरुदभणित झालेल्या 80 ते 85 टक्के प्रदणूषत िंाांडपाण्याचा िापि करुन दिुं-
या णठकािी सिंचन होत अिंल्यामळेु प्रत्यक्षात घट कमी होते.  

 
 प्रकल्पीय पीकिचनेत होिािे बदल या िंिय काििाांची माणहती पणिच्छेद 1.9 मध्ये णदली आहे. 

पीकिचनेत प्रत्यक्षात प्रणत हेक्टिी जास्त पािी लागिाऱ्या ऊिंािंािख्या णपकाची टक्केिािी 
िाढल्यामळेु उपलब्ध िंाठयातनू सिंणचत होिािे के्षत्र कमी णदिंते.  

 प्रत्यक्षात कालव्याांची िहनक्षमता कमी अिंल्यामळेु णितिि यांत्रिेतनू पािीनाश जास्त झाल्यामळेु 
पािीिापि काययक्षमता कमी होऊन सिंणचत के्षत्र कमी होते.  

महामांडळाांच्या काययकािी िंांचालकाांिंमिते चचा किताना िंाांगण्यात आले की, कालव्याखालील 
सिंचन, लाभके्षत्रातील णिहीिींिि होिािे सिंचन ि णिशेषत: जलाशय, कालिे ि नद्ा यािरुन उपिंा सिंचन 
योजनाांििील सिंचन याची मोजिी किण्यािंाठी पिेुशा सिंचन व्यिस्थापन कमयचाऱ्याांअभािी, तिेंच बऱ्याच 
अन्य काििाांमळेु अडचिी येतात. प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्राची (णिशेषत: ऊिंािंािख्या बािमाही णपकाची) मोजिी 
दिूिंांिेदन तांत्राने त्रयस्थ यांत्रिेमाफय त किण्याबदल बहुतेक िंिय काययकािी िंांचालकाांनी अनकूुलता दशयणिली. 
महािाष्र कृष्िा खोिे णिकािं महामांडळ, पिेु याांनी ति त्याांच्या पत्र क्र. मकृखोणिम/713/(106/13)/प्रशा-1 
णदनाांक 30/1/2013 अन्िये महािंांचालक, मेिी नाणशक याांना णिनांती केली आहे की, दिूिंांिदेन तांत्राने केलेली 
सिंचन के्षत्राची मोजिी शास्त्रशधु्द पध्दतीने झाल्यामळेु त्याबाबत आिश्यक ती काययिाही तातडीने किण्यात 
यािी. दिूिंांिदेन तांत्राने सिंणचत के्षत्राच्या मोजिीची आिश्यकता, शक्याशक्यता ि मयादा याबाबत पणिच्छेद 
1.11.2 मध्ये अणधक णिस्तािाने णलहीले आहे. मोठया, मध्यम प्रकल्पाांतगयत कालव्याखालील ि उपिंासिंचन 
योजनाांििील सिंणचत के्षत्राची मोजिी दिूिंांिदेन तांत्राने त्िणित िंरुु किािी अिें िंणमतीचे मत आहे.  

 
लाभके्षत्रातील णिहीिींििील सिंणचत के्षत्राची आकाििी करु नये या शािंनाच्या 2009 मधील 

आदेशामळेुही बिेच प्रश्न णनमाि झाले आहेत अिें ििील चचेतनू जाििले. प्रत्यक्षात कालव्याच्या पाण्याखाली 
सिंणचत झालेले के्षत्र हे णिहीिींद्वािे सिंणचत केले आहे अिंा दािा शेतकऱ्याने केला ति त्याचा प्रणतिाद कििे 
प्रत्यक्षात अिघड जाते. दिूिंांिेदन तांत्रानेही कोिते के्षत्र कालव्याखाली सिंणचत झाले आहे ि कोिते के्षत्र 
णिहीिीद्वािे सिंणचत झाले आहे यामध्ये फिक किता येत नाही. कालव्याखाली बािमाही णपकाला पािी णदले जात 
अिंल्यामळेुच लाभके्षत्रातनू बािाही मणहने अणतणिक्त (िाढीि) भजूलभिि होते तिेंच हांगामी पीक सिंचनामळेुही 
भजूलभिि होते हे स्पष्ट अिंताना ि भजूल िंिेक्षि ि णिकािं यांत्रिा त्याांच्या िार्मषक ि णिशेष अहिालात 
अशा िाढीि भजूल भििामळेु झालेल्या सिंचन के्षत्राचे णहशोब देत अिंतानाही त्याची पािीिापि आकाििी न 
कििे िंांयसु्क्तक ठििाि नाही. तिेंच अशा के्षत्राची आकाििी न केल्यामळेु प्रत्यक्ष कालव्याखाली सिंणचत 
झालेल्या के्षत्राच्या मोजिीत गैिप्रकािाांना िाि णमळण्याचीही बिीच शक्यता आहे. यामळेु कालव्याच्या 
लाभके्षत्रात अिंिाऱ्या ि पािीिापि िंांस्थाांना हस्ताांतणित होऊन घनमापन पध्दतीने पािी आकािले जािािे 
लाभके्षत्र िगळून उिलेल्या िंिय लाभके्षत्रातील णिणहिींििील िंिय सिंचनाची मोजिी करुन 2009 चे शािंन 
आदेश येण्यापिूी जशी अध्या दिाने आकाििी केली जात होती तशी िि पणिच्छेद 1.11.1 (ब) मध्ये 
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णदल्याप्रमािे आकाििी किण्यात यािी अिें िंणमतीचे मत आहे. यामळेु सिंचन प्रकल्पाांद्वािे होिा-या प्रत्यक्ष 
पािीिापिाची ि सिंणचत के्षत्राची यथाथय ि िस्तुणनष्ठ आकडेिािी णमळू शकेल.  

 
पािीिापि आकाििी होत निंल्यामळेु लाभके्षत्रातील णिणहिींद्वािे होिाऱ्या सिंणचत के्षत्राची आकडेिािी 

िाढिून िंाांगण्याकडे सिंचन व्यिस्थापन यांत्रिेचा कल अिंण्याच्या शक्यतेबद्दल णिचािता बहुतेक िंिय 
काययकािी िंांचालकाांनी िंाांणगतले की कालिा ि णिणहिींद्वािे सिंणचत झालेले के्षत्र जलिंांपदा णिभागाने 
दशयणिलेल्या सिंणचत के्षत्रापेक्षाही णनस्श्चत जास्त भिेल.  

 
श्िेतपणत्रकेतील पणिच्छेद 8.2.4 प.ृ 94 िि जलिंांपदा णिभागामाफय त णनमाि केलेल्या प्रिालींद्वािे 

झालेल्या सिंणचत के्षत्राची तलुना 'महािाष्राची आर्मथक पाहिी 2011-12' अहिालात णदलेल्या णपकाखालील 
एकूि के्षत्राशी करुन पढुीलप्रमािे आकडेिािी अांतभूयत केली आहे.  

 
ततता क्र. 1.36 

जलिंंपदा हिभागामाफश त सिंहचत के्षत्राची हप काखालील के्षत्राशी तलुना 
 

िषय 
सिंणचतके्षत्र* जलिंांपदा 

णिभागामाफय त 
 (हजाि हे. ) 

णपकाखालील एकूि के्षत्र  
(हजाि हे. )  

(महािाष्राची आर्मथक पाहिी 
अहिालानिुंाि) 

स्थलू सिंणचत के्षत्राची 
णपकाखालील 
स्थलूके्षत्राशी 
टक्केिािी 

1 2 3 4 

2001-02 1708 21619 7.90 
2002-03 1842 20915 8.81 
2003-04 1685 22190 7.59 
2004-05 1699 22376 7.59 
2005-06 2214 22556 9.82 
2006-07 2681 22557 11.89 
2007-08 2764 22655 12.20 
2008-09 2732 22454 12.17 
2009-10 2543 22612 11.25 
2010-11 2955 22612 13.07 

या के्षत्रामध्ये लाभके्षत्रातील णिहीिींििील सिंणचत के्षत्रही अांतभूयत आहे.  
 
 ििील आकडेिािीत लाभके्षत्रातील णिहीिींखालील सिंणचत के्षत्र अांतभूयत केले अिंल्यामळेु या िाढत्या 
के्षत्रामध्ये जलिंांपदा णिभागामाफय त णनमाि केलेल्या सिंचन क्षमतेतील या 9 िषातील िाढ प्रणतसबणबत होत नाही. 
त्यामळेु ही आकडेिािी ग्राहय धििे बिोबि होिाि नाही.  

 
1.15.2 कृहर्ष हिभागाने िंंकहलत केलेली सिंहचत के्षत्राची आकडेिारी:- 
 

महािाष्राची आर्मथक पाहिी 2011-12 हा अहिाल अथय ि िंाांस्ख्यकी िंांचलनालय-णनयोजन 
णिभागामाफय त प्रणिंध्द झाला आहे. त्यामध्ये णिणहिी ि इति िंाधनाांमाफय त आर्मथक िषय 2000-01 (सिंचन 
िापिाचे िषय 2001-02) ते आर्मथक िषय 2009-10 (सिंचन िापिाचे िषय 2010-11) या िषातील सिंणचत के्षत्राची 
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तुलना णपकाखालील एकूि के्षत्राशी (Gross Cropped Area) करुन येिािी सिंचन िापिाची टक्केिािी 
पढुीलप्रमािे दशयणिली आहे.  

 
(आधाि श्िेतपणत्रका पणिच्छेद 8.3.2 प.ृ 96 ि महािाष्राची आर्मथक पाहिी 2011-12 पणिणशष्ट 7.5 प.ृ 105). 
  

 ततता क्र. 1.37 
मिाराष्राची आर्मथक पािणी अििाल िंन 2011-12 निुंार सिंचन िापराची टतकेिारी 

िंिश आकडे िजार िेतटरमध्ये 
 

अ. 
क्र.  

िषय 

सिंणचतके्षत्र 
(हजािहे. ) पीकके्षत्राची 

तीव्रता 
(crop 

Intensity) 

एकूि 
पीक के्षत्र 
(स्थलू) 

सिंचन 
िापिाची 

टक्के 
िािी 
7/9 

णिहीि इतििंा
धने 

णनव्िळ
के्षत्र 

एकूि 
के्षत्र 

(स्थलू) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2000-01 2262 987 3249 3852 119 21619 17.8 
2 2001-02 2146 990 3136 3727 119 20991 17.8 
3 2002-03 2145 1071 3216 3806 118 20915 18.2 
4 2003-04 1914 1030 2944 3636 123 22190 16.4 
5 2004-05 1942 1001 2993 3665 125 22376 16.4 
6 2005-06 2077 1070 3147 3810 118 22556 16.9 
7 2006-07 2109 1137 3246 3958 122 22557 17.6 
8 2007-08 2151 1160 3311 4037 122 22655 17.8 
9 2008-09 2115 1140 3255 3970 122 22454 17.7 
10 2009-10 2159 1162 3321 4050 122 22612 17.9 

  
ििील प्रपत्रात कृणष णिभागाने णिणहिी ि इति िंाधनाांद्वािे सिंणचत के्षत्राची आकडेिािी िंांकणलत करुन 

त्याची तलुना त्या त्या िषीच्या स्थलू पीक के्षत्राशी (Gross Cropped Area) करुन प्रत्येक िषाच्या सिंचन 
िापिाची टक्केिािी काढली आहे. णिणहिी ि इति प्रकािे होिा-या सिंणचत के्षत्राची माणहती कशी िंांकणलत केली 
आहे त्याबाबत आणि जलिंांपदा णिभागाने प्रिंतृ केलेल्या श्िेतपणत्रकेत या माणहतीबदल मदु्दा क्र. 8 मध्ये जे 
आके्षप घेतले आहेत त्याबाबत कृणष िंणचिाांकडून अणभप्राय मागणिले अिंताना त्याांनी णद. 22-3-2013 च्या 
पत्रानिुंाि िंणिस्ति माणहती कळणिली आणि नांति मे 2013 मध्ये पिूक माणहती पाठिली. त्या माणहतीचा िंािाांश 
पढुीलप्रमािे आहे.  

 
 णिणहिी ि इति प्रिालींद्वािे प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्राची मोजिी किण्याची कोितीही यांत्रिा कृणष णिभागाकडे 

उपलब्ध नाही. ही आकडेिािी महिंलू णिभागाकडून िंांकणलत केलेल्या माणहतीिि आधाणित अिंते.  
 महिंलू णिभागातफे दििषी गाि नमनुा क्र. 11 मध्ये प्रत्येक गािातील शेतकऱ्याने णिणिध सिंचन 

िंाधनाांद्वािे कोित्या णपकाखाली णकती पीक सिंणचत केले आहे याची माणहती नोंदलेली अिंते. या 
माणहतीचा गोषिािा तालकुा स्तिािि तालकुा नमनुा क्र. 20 मध्ये िंांकणलत करुन तहिंीलदािाांमाफय त त्या 
त्या तालकु्याचा ‘िार्मषक ऋत ूआणि णपके अहिाल’ तयाि केला जातो. णजल्हयातील िंिय तालकु्याांच्या 
अहिालाच्या आधािे णजल्हा णनिीक्षक भमूी अणभलेख (District Inspector of Land Records) 
अणधकाऱ्याांकडून ‘णजल्हा िार्मषक ऋत ूआणि णपके अहिाल’ तयाि केला जातो. अशा िंिय णजल्हयाांच्या 
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अहिालाांच्या आधािािि िंिय िाज्याची िंांकणलत माणहती कृणष णिभागामाफय त प्रकाणशत केली जाते ि 
णतचाच अांतभाि अथय ि िंाांस्ख्यकी िंांचलनालय, णनयोजन णिभाग याांचे माफय त प्रकाणशत होिा-या 
'महािाष्राची आर्मथक पहािी' अहिालात किण्यात येतो.  

 िाज्याचा एकणत्रत अहिाल कृणष आयकु्ताांकडे दििषी 31 जलैुपयंत पाठणििे अपेणक्षत आहे. पिांतु अनभुि 
अिंा आहे की महिंलू णिभागाकडून तालकु्याचे िार्मषक ऋत ूआणि णपके अहिाल णमळण्यािं फाि णिलांब 
लागतो. त्यामळेु कें द्र शािंनाला िाज्यातील प्रमखु णपकाांखालील के्षत्रफळ कळणिण्यािंाठी 20 टक्के िडँम 
पध्दतीने णनिडलेल्या गािाांच्या पीकिाि सिंणचत के्षत्राच्या आकडेिािीिरुन अस्थायी स्िरुपातील माणहती 
िंाांस्ख्यकी पध्दतीने अांदाणजत किण्यात येते. पिांतु महािाष्राच्या आर्मथक पहािी अहिालािंाठी कृणष 
आयकु्ताांकडे िाज्यातील िंिय णजल्हयाांचे अहिाल िेळेिि प्राप्त झाले तिच िाज्याचा अहिाल 31 जलैुपयंत 
पिूय कििे शक्य अिंते.  

 ििील काििाांमळेु महािाष्राची आर्मथक पहािी 2011-12 अहिालातील पणिणशष्ट क्र. 7.5 प.ृ 105 मधील 
सिंणचत के्षत्राबद्दलची 2003-04 ते 2009-10 पयंतची माणहती अस्थायी स्िरुपाची अिंल्याचे तळटीपेत 
नमदू केले आहे.  

 लाभके्षत्रातील सिंणचत के्षत्रात 2001-02 ते 2009-10 या कालािधीत भिीि िाढ झाली अिंली (17.08 
लक्षािरुन 25.43 लक्ष हेक्टि) तिी या 8.35 लक्ष हेक्टिमध्ये लाभके्षत्रातील णिणहिीखालील सिंचनाचा 
िाटा 4.29 लक्ष हेक्टि एिढा आहे हे पढुील आकडेिािीिरुन णदिंत आहे.  

 
ततता क्र. 1.38 

लाभके्षत्रातील सिंचीत के्षत्रात हििीरींखालील के्षत्र 
(के्षत्र हजाि हेक्टिमध्ये) 

 

िषय 
लाभके्षत्रा 
बाहेिील 

सिंणचत के्षत्र 

लाभके्षत्रातील सिंणचत के्षत्र एकूि 
सिंणचत 

के्षत्र 

एकूि णपका 
खालचे के्षत्र 

टक्के 
िािी 
(6/7) णिहीि कालिे  एकूि 

2001-02 2019 458 1250 1708 3727 20991 17. 
80% 

2009-10 1507 887 1656 2543 4050 22612 
17. 

90% 
िाढ-घट (-) 512 + 429 + 406 + 835 + 323   

टक्केिािी (-) 25% 94% 32% 49% 9% टक्केिािी 
तील िाढ 0.1% 

 
लाभके्षत्राबाहेिील सिंणचत के्षत्रात 5. 12 लक्ष हेक्टिने घट झाली अिंल्यामळेु एकूि सिंणचत के्षत्र केिळ 

3.23 लक्ष (8.32 - 5.12 = 3.23) हेक्टिनेच िाढल्यािंािखे णदिंते. तिेंच एकूि णपकाखालचे के्षत्र या 9 िषात 
20991 हजाि हेक्टि िरुन 22612 हजाि हेक्टि ऐिढे िाढल्यामळेु एकूि सिंणचत के्षत्राची एकूि णपकाखालच्या 
के्षत्राशी येिािी टक्केिािी केिळ 0.1 ने िाढली आहे.  

 
 "प्रिाही सिंचनाखाली आलेले अल्प के्षत्र, दबुाि णपकाखाली आलेले िाढीि के्षत्र, लाभके्षत्राबाहेिील 

कमी झालेले सिंचन हया काििाने एकां दिीत सिंचनाच्या टक्केिािीत िाढ होताना णदिंनू येत नाही". 
"लाभके्षत्रातील झालेली िाढ लाभके्षत्राबाहेिील सिंचनातील घटीमळेु एकूि िाढ कमी झालेली आहे "  
याप्रमािे कृषी िंणचिाांनी आपल्या पत्रात मत व्यक्त केले आहे.  
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1.15.3 भजूल िंिेक्षण ि हिकािं यंत्रणेकडून प्राप्त झालेली माहिती:- 
 
 णिणहिीििील सिंणचत के्षत्राची माणहती ििील यांत्रिेमाफय तही िंांकणलत केली जाते काय याबाबतची 
माणहती जािनू घेण्यािंाठी िंणमतीने िंांबांणधताांबिोबि चचा केली. बैठकीिंाठी िंादि केलेल्या णटपण्यामधनू आणि 
िंमक्ष चचेतनू पढुील गोष्टी स्पष्ट झाल्या.  
 
 "णिणहिीद्वािे णभजिा-या के्षत्राची आकडेिािी भजूल िंिेक्षि ि णिकािं यांत्रिा स्ित: मोजत निंनू ही 

आकडेिािी म्हिजेच णिणहिीद्वािे णभजिा-या के्षत्राचा तपशील कृणष ि महिंलू णिभागाकडून जमा 
करुन त्याची पडताळिी णिणहिींद्वािे होिा-या उपशाशी केली जाते".  

 "तिेंच प्रत्येक णिणहिीची क्षमता ि त्याििील सिंणचत के्षत्र याची थेट आकडेिािी कुठल्याही णिभागाकडे 
उपलब्ध नाही. प्रचणलत भजूल िंिेक्षि ि णिकािं यांत्रिेने घालनू णदलेल्या णनकषानिुंाि महािाष्रात 
सिंचनािंाठी एका णिणहिीद्वािे िंिािंिी 1.5 हेक्टिमीटि (15000 घनमीटि) िंिािंिी उपिंा अपेणक्षत 
केलेला आहे".  

 लाभके्षत्रातील णिणहिी ि त्याििील सिंचनािंाठी लाभके्षत्राचे नकाशे णजल्हा पातळीििील जलिंांपदा 
णिभागाकडून प्राप्त करुन घेतले जातात. त्यातील लाभके्षत्र पािलोट नकाशािि दाखणिले जाऊन 
त्यानिुंाि लाभके्षत्रातील ि लाभके्षत्राबाहेिील णिणहिींची िंांख्या णनस्श्चत केली जाते.  

 
1.15.4 जमाबंदी आयतुतांिंमिेत झालेल्या चचेचा आढािा:- 
 
 तालकुास्तिाििील िार्मषक ऋत ू आणि णपके अहिाल 15 जनूचे आत प्राप्त झाले ति णजल्हा 
स्तिाििील अहिाल कृणष आयकु्ताांकडे 31 जलैु पयंत पाठणििे शक्य होते. पिांतु कृणष आयकु्तालयाच्या णद. 
29/06/2012 च्या पत्रानिुंाि 2002-03 पािंनू ते 2009-10 िषापयंत िाज्यातील एकूि 33 णजल्हयाांपैकी 
अनकु्रमे 2 पािंनू 32 णजल्हयाांचे अहिाल प्रलांणबत होते आणि 2010-11 चा 33 पैकी एकाही णजल्हयाचा 
अहिाल प्राप्त झाला नव्हता. जमाबांदी आयकु्ताांनी चचेच्या िेळी िंाांणगतले की एणप्रल 2013 अखेिपयंत बिेचिें 
प्रलांणबत णजल्हा अहिाल कृणष आयकु्तालयाकडे पाठणिले अिंनू पिूीचे िंिय प्रलांणबत अहिाल िंन 2013-14 
मध्ये कृणष आयकु्ताांकडे पाठणिण्यात येतील. कृणष आयकु्तालयाच्या प्रणतणनधींनी जलैु 2013 मधील बैठकीतील 
चचेच्या िेळी यािंांबांधीच्या प्रलांणबत णजल्हा अहिालाांची 11 जलैु 2013 ची स्स्थती पढुीलप्रमािे दशयणिली.  
 

ततता क्र. 1.39 
प्रलंहबत हजल्िा अििालांची क्स्थती 

 

िषय 02-
03 

03-
04 

04-
05 

05-
06 

06-
07 

07-
08 

08-
09 

09-
10 

10-
11 

11-
12 

एकूि 
णजल्हे 

प्रलांणबत 
णजल्हा 

अहिालाांची 
िंांख्या 

2 3 4 6 7 7 11 12 13 18 33 

 
णजल्हा अहिाल प्राप्त झाल्यानांतिही त्यातील आकडेिािीची तपािंिी, छाननी ि पडताळिी कृणष 

आयकु्तालयाकडून करुन त्याबाबतचे खलुािें प्राप्त झाल्यानांतिच िाज्याचा एकणत्रत अहिाल किता येतो. या 
प्रणक्रयेिं िेळ लागत अिंल्यामळेु 2002-03 ते 2011-12 या िषांचे अांणतम अहिाल होण्यािं अद्ापही 7-8 
मणहने लागतील (म्हिजे िंमुािे माचय 2014 पयंत) अिें त्याांनी िंाांणगतले.  
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 िंमुािे 10 िषापािंनू ते 2 िषेपयंत प्रलांणबत अिंलेले हे अहिाल पहाता महिंलू णिभागाकडून 
याबाबत णकती गांभीिपिे पाणहले जाते हे लक्षात येईल. महािाष्राच्या आर्मथक पहािी अहिालातील अस्थायी 
स्िरुपाच्या गेल्या 10 िषातील सिंचन णिकािंाच्या आकडेिािीिरुन प्रत्यक्ष णिकािंाचे णकती अयोग्य णचत्र 
णनमाि झाले अिेंल याचा णिचाि केला पाणहजे. पणिच्छेद क्र. 1.11.3 मध्ये नमदू केल्याप्रमािे हा या यांत्रिेतील 
व्यिस्था दोर्ष आहे. हे अहिाल के्षत्रीय आकडेिािीिि आधाणित अिंतील ि िणिष्ठाांकडून के्षत्रीय पडताळिी 
करुन िेळेिि िंादि होतील यािंाठी आिश्यक तो पाठपिुािा शािंनस्तिािि किण्यात यािा अिें िंणमतीचे मत 
आहे.  
 
 या अहिालािंाठी लागिािी आकडेिािी िंांकणलत किण्याची जी िंध्याची पध्दत आहे तीमध्ये 
िंधुाििा होण्याची आिश्यकता अिंल्याचे मत जमाबांदी आयकु्ताांनी व्यक्त केले. ग्रामीि के्षत्राची गाि 
पातळीििील माणहती तलाठी ि ग्रामिेंिक याांच्याकडून िंांकणलत किता येईल (लाभके्षत्राबाहेिील णिणहिी, 
स्थाणनक स्तिीय - 250 हेक्टिच्या आतील प्रकल्प िगैिे) िाज्यस्तिीय सिंचन प्रकल्पाांची (250 हेक्टिच्या िि) 
आणि लाभके्षत्रातील णिणहिीििील सिंचनाची माणहती सिंचन व्यिस्थापन णिभागाच्या शाखा अणभयांत्याांकडून 
गाििाि िंांकणलत किता येईल. 100 ते 250 हेक्टि दिम्यानच्या स्थाणनकस्तिीय प्रकल्पाांची माणहती सिंचन 
व्यिस्थापन यांत्रिा अस्स्तत्िात आल्यािि िंांबांणधत शाखा अणभयांत्याांकडून गाििाि िंांकणलत किता येईल. 
शेततळ्याांििील गाििाि सिंणचत के्षत्राची माणहती कृणष िंहाय्यकाांकडून िंांकणलत किता येईल. तालकुा स्तिािि 
ही माणहती एकत्र कशी िंांकणलत किता येईल याबाबत िंिय िंांबांणधत णिभागाांशी चचा करून ठिणिता येईल.  
 
 महािाष्र जल ि  सिंचन आयोगाने जलिंांपदा णिभाग, महिंलू णिभाग, भजूल यांत्रिा ि कृणष णिभाग 
अशा िंिय यांत्रिाांमध्ये िंमन्िय ि माणहती िंांकलनाची पध्दती णिकणिंत होिे आिश्यक आहे अिें िंणूचत केले 
होते. तथाणप अशा प्रकािे काययिाही िेळीच झाली नाही ि त्यामळेु णिणिध णिभागाांच्या आकडेिािीमध्ये णििंांगती 
णनमाि झाली.  
 
 णिणिध प्रिीलींद्वािे प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्राची आकडेिािी िंांकणलत किताना पढुील गोष्टींकडे लक्ष देिे 
आिश्यक आहे.  
 
1) िाज्यस्तिीय सिंचन प्रकल्प:- कालव्याखाली सिंणचत के्षत्राची मोजिी ि िणिष्ठाांकडून नमनुा पडताळिी 
होऊन पािीपट्टी आकाििी तक्ते प्रत्येक हांगामाअखेि तयाि झाले ति पीकिाि सिंणचत के्षत्राची आकडेिािी 
मोजिीदािाकडून गाििाि तलाठ्यािं कळणिता येईल.  

 
लाभके्षत्रातील िंिय णिणहिी ि त्याििील सिंणचत के्षत्राची मोजिी करून पोकळ आकाििी तक्ते करून 

आकडेिािी िंांकणलत करून ििीलप्रमािे तलाठ्यािं कळणिता येईल. िि प्रस्ताणित केल्याप्रमािे पािीिापि 
िंांस्थाांकडे हस्ताांतणित न झालेल्या के्षत्रातील णिणहिीिि पािीपट्टी आकाििीचे आदेश शािंनाकडून णनगयणमत 
झाले ति त्याििील सिंचनाचेही आकाििी तक्ते किण्यात यािते.  

 
पािीिापि िंांस्थाकडे हस्ताांतणित झालेल्या के्षत्रामध्ये प्रत्यक्ष झालेल्या पीकिाि सिंणचत के्षत्राची माणहती 

पािीिापि िंांस्थाांकडून प्राप्त करुन ती जलिंांपदा णिभागामाफय त गाििाि तलाठ्यािं कळिािी. या माणहतीमध्ये 
िंकू्ष्म सिंचन पध्दतीने सिंणचत केल्या गेलेल्या के्षत्राची िगेळी नोंद कळणिण्यात यािी.  

 
जेथे शक्य अिेंल तेथे दिूिंांिदेन तांत्राने सिंणचत के्षत्राची मोजिी केली जािी. पिूय झालेल्या िंिय 

प्रकल्पाांिि आिश्यक तेिढे सिंचन व्यिस्थापन कमयचािी णनयकु्त केले तिच मोजिी ि आकाििी व्यिस्स्थत ि 
िेळेिि होऊ शकेल.  

 



78 
 

2) स्थाणनकस्तिीय प्रकल्प:- 100 ते 250 हेक्टि सिंचन क्षमतेचे धिि-कालिे प्रकल्प, को. प. बांधािे, उपिंा 
सिंचन योजना, िंाठिि तलाि याांचे सिंचनव्यिस्थापन, सिंणचत के्षत्राची मोजिी ि आकाििी आिश्यक 
तेिढ्या सिंचन व्यिस्थापन कमयचा-याांची णनयकु्ती झाल्यानांति मखु्य अणभयांता लघ ुसिंचन जलिंांधािि णिभाग 
याांचे माफय त िंांकणलत केली जाईल. पाझि तलािाांचे िंांणनयांत्रि जिी त्याांनी केले तिी त्याखालच्या णिणहिी आणि 
त्यािि होिा-या पीकिाि सिंणचत के्षत्राची मोजिी तलाठ्याांमाफय त होईल.  

 
100 हेक्टिच्या आतील धिि-कालिे प्रकल्प, को. प. बांधािे, उपिंा सिंचन योजना, िंाठिि तलाि 

याांचे सिंचनव्यिस्थापन ि सिंणचत के्षत्राची मोजिी ि आकाििी आिश्यक तेिढ्या सिंचन व्यिस्थापन कमयचा-
याांची णनयकु्ती झाल्यानांति णजल्हा पणिषदेकडील काययकािी अणभयांता (पाटबांधािे) याांचेकडून होईल. त्याांचेकडून 
तलाठ्याकडे गाििाि पीकिाि सिंणचत के्षत्राची आकडेिािी पिुणिली जाईल. पाझितलाि, भणूमगतबांधािे 
िगैिेंद्वािे होिा-या भजूलभििामळेु णिणहिीखाली होिा-या सिंणचत के्षत्राची पीकिाि मोजिी तलाठ्याांमाफय त 
होईल.  

 
3) शेततळ्याांिि होिा-या िंांिक्षिात्मक सिंणचत के्षत्राची पीकिाि मोजिी करुन कृणष िंहाय्यकाकडून 
त्याबद्दलची गाििाि माणहती तलाठ्याकडे णदली जाईल.  

 
4) लाभके्षत्राबाहेिच्या णिणहिींिि तिेंच उिलेल्या कोित्याही प्रकािे होिािे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सिंचन, याची 
पीकिाि माणहती तलाठ्याांमाफय त िंांकणलत केली जाईल. खोदीि णिणहिी ि सिधन णिणहिी याांची गिनाही 
तलाठ्याांमाफय त होईल. मखु्य अणभयांता, लघ ु सिंचन जलिंांधािि णिभाग याांचेकडून िाज्यातील िंिय णिणहिींची 
गिना 2-3 िषातनू एकदा अशी स्ितांत्रपिे केली जाईलच.  िंकू्ष्म सिंचन पध्दतीने (णठबक ि तुषाि) िंिय 
प्रकािच्या णिणहिींिि होिा-या सिंणचत के्षत्राची पीकिाि माणहती तलाठ्याांमाफय त िेगळी िंांकणलत केली जाईल.  

 
5) िंिय स्त्रोतातनू होिा-या सिंणचत के्षत्राची माणहती एकणत्रत करुन तहिंीलदािाकडे िेळेिि िंादि किण्याची 
जबाबदािी तलाठ्याांिि िाहील.  

 
6)  तालकुा स्तिाििील गाि नमनुा 20 मध्ये अहिाल िेळेिि किण्याची जबाबदािी तहिंीलदािाांिि िाहील.  

 
याप्रकािे प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्राच्या माणहतीचे िंांकलन किण्याबाबत िंांबांणधत णिभागाांची मते जािनू 

घेऊन प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्राच्या पीकिाि माणहतीचे िंांकलन करुन गािपातळीिि एकत्रीकिि करुन अहिाल 
िेळेिि िंादि होतील याबाबत मागयदशयक आदेश शािंनाने काढले पाणहजेत. महिंलू खात्यामाफय त िंांकणलत 
होिा-या मळू माणहतीची के्षत्रीय पातळीिि नमनुा खातिजमा/पडताळिी किण्याची आिश्यकता अिंनू 
त्याबाबत स्पष्ट िंचूना णदल्या पाणहजेत. प्रत्येक स्तिािि माणहतीची छाननी, पडताळिी झाल्यािं आिश्यक त्या 
गिुिते्तच्या अहिालाांच्या आधािे णजल्हा ि िाज्यस्तिाििील अहिाल िेळेिि ि अणधक िस्तुणनष्ठ पध्दतीने 
तयाि होऊ शकतील.  
 
1.16 सिंहचत के्षत्राच्या आकडेिारीबाबत िंहमतीचे हनष्कर्षश:- 
 

ििील पणिच्छेदामध्ये जलिंांपदा ि कृणष या दोन्ही णिभागामाफय त िंांकणलत केलेल्या माणहतीची णममाांिंा 
केली आहे.  जलिंांपदा णिभागाच्या महामांडळाांकडून प्राप्त झालेल्या सिंचन क्षमता णनर्ममतीच्या आणि सिंणचत 
के्षत्राच्या अद्याित आकडेिािी िरुन पढुील णनष्कषय णनघतात.  
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 जनू 2001 अखेि 36.48 लक्ष हेक्टि अिंलेली िाज्यस्तिीय प्रकल्पाांििील (मोठे, मध्यम ि लघ ुप्रकल्प 
आणि जलाशय, कालिे ि नद्ाििील उपिंा सिंचन योजना) णनर्ममत सिंचन क्षमता जनू 2010 अखेि 
9.43 लक्ष हेक्टिने िाढून 45.91 लक्ष हेक्टि झाली. पिांतु प्रत्येक िषाअखेि जी िंांचणयत 
(cumulative) सिंचन क्षमता णनमाि झाली त्यामध्ये काही 'अनपुयकु् त सिंचन क्षमता' होती. या 45.91 
लक्ष हेक्टिमध्ये 2.31 लक्ष हेक्टि ऐिढी अनपुयकु् त सिंचन क्षमता होती. या अनपुयकु् त सिंचन क्षमतेचा 
उपयोग त्या िषीच्या प्रत्यक्ष सिंचनािंाठी होत नाही.  
 

 जलिंांपदा णिभागामाफय त णनर्ममत सिंचन क्षमतेपैकी 2001-02 या िषी 13.07 लक्ष हेक्टि अिंलेले 
प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्र (णनर्ममत के्षत्राच्या 36 टक्के) 2010-11 पयंतच्या 9 िषाच्या कालािधीत 18.59 
लक्ष हेक्टि (णनर्ममत के्षत्राच्या 40 टक्के) एिढे म्हिजेच 5.52 लक्ष हेक्टिने िाढले.  
 

 िाज्यस्तिीय प्रकल्पाांच्या लाभके्षत्रातील णिणहिींििील 2001-02 मधील 3.58 लक्ष हेक्टि अिंलेले 
सिंणचत के्षत्र नांतिच्या 9 िषात िाढून 2010-11 मध्ये 10.23 लक्ष हेक्टि एिढे झाले. तथाणप 2006-07 
ते 2009-10 या 4 िषाच्या कालािधीत 7 ते 8 लक्ष हेक्टि दिम्यान अिंिािे सिंणचत के्षत्र 2010-11 
मध्ये 2.33 लक्षाांनी िाढून 10.23 लक्ष हेक्टि एिढे किें झाले या आकडेिािीची िंखोल छाननी 
किण्याची आिश्यकता आहे.  
 

 सिंणचत के्षत्र ि णनर्ममत सिंचन क्षमता याांची टक्केिािी ििील 9 िषात 45 िरुन िाढून 62 एिढी झाली 
अिंा जलिंांपदा णिभागाचा यसु्क्तिाद बिोबि नाही. कािि णनर्ममत सिंचन क्षमतेमध्ये (प्रकल्पीय 
अहिालानिुंाि) लाभके्षत्रातील णिणहिीििील सिंचन णहशोबात धिले जात नाही. त्यामळेु केिळ 
कालव्याद्वािे प्रत्यक्ष झालेल्या सिंणचत के्षत्राची णनर्ममत सिंचन क्षमतेशी येिािी टक्केिािी 36 िरुन 9 
िषात 40 एिढी िाढली आहे अिें म्हििेच िंांयसु्क्तक ठिेल.  
 

 सिंणचत के्षत्र ि णनर्ममत सिंचन क्षमता याांद्वािे काढलेली एकूि सिंचन िापिाची टक्केिािी कमी 
णदिंण्यामध्ये णिणिध काििाांमळेु िंांकस्ल्पत िंाठ्यापेक्षा प्रत्यक्ष पािीिंाठा कमी होिे, प्रत्यक्ष 
पीकिचनेमध्ये बािमाही णपकाची टक्केिािी बिीच िाढिे (प्रकल्पीय पीक िचनेच्या तलुनेत) ि 
खिीप/िबी हांगामात पािीिापि न होिे (प्रकल्पीय पीकिचनेत अिंला तिी) ही प्रमखु काििे आहेत. 
  

 णबगिसिंचन पािीिापि िाढल्यामळेु सिंचनािंाठी उपलब्ध पाण्यात घट झाल्यामळेुही काही 
प्रकल्पाांििील प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्र त्या प्रमािात कमी झाले आहे. अथात या िापिातनू पनुरुद्भणित 
(regenerated) झालेल्या िंमुािे 80 टक्के िंाांडपाण्यािि िाढीि सिंचनही इतित्र झाले आहे.  
 

 लाभके्षत्रातील णिणहिींिि सिंणचत झालेल्या के्षत्राििील पािीिापि आकाििी 2009 मधील शािंन 
आदेशानिुंाि िद्द किण्यात आली आहे. अशा णिणहिींना कालव्याििील सिंचनामळेु होिा-या िाढीि 
भजूलभििाचा होिािा लाभ णिचािात घेता, आणि पािीिापि आकाििी िद्द केल्यामळेु 
कालव्याखालील सिंचनाच्या मोजिीमध्ये णनमाि झालेले प्रश्न ि गैिप्रकाि णिचािात घेता, अशी 
पािीिापि आकाििी पािीिापि िंांस्थाांकडे हस्ताांतणित झालेले के्षत्र िगळता, उिलेल्या लाभके्षत्रातील 
िंिय णिणहिींिि लाग ूकििे आिश्यक आहे.  
 

 मोठ्या-मध्यम प्रकल्पाांििील कालव्याखालील तिेंच जलाशय/कालिा याििील उपिंासिंचनािंाठी 
होिा-या सिंणचत के्षत्राची मोजिी दिूिंांिेदन तांत्राने किण्याची काययिाही त्िणित िंरुु होण्याची 
आिश्यकता आहे. अिें केले तिच ही मोजिी णन:पक्षपातीपिे ि अणधक िस्तुणनष्ठ होईल अिें िाटते.  
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 कृणष णिभागाने िापिलेल्या पध्दतीप्रमािे, िाज्यस्तिीय प्रकल्पाांििील सिंणचत के्षत्र (लाभके्षत्रातील 
णिणहिींििील सिंणचत के्षत्र धरुन) आणि महािाष्राच्या आर्मथक पहािी अहिालात दशयणिलेले 
णपकाखालील एकूि के्षत्र (gross cropped area) याांची टक्केिािी काढली ति िंन 2001-02 मध्ये 
7.90 अिंलेली िाढून िंन 2010-11 मध्ये 13.07 एिढी झाली आहे. (श्िेतपणत्रका पणि. 8.2.3 प.ृ 
94). पिांतु लाभके्षत्रातील णिणहिीच्या सिंचनके्षत्र िगळता िंन 2001-02 मध्ये 6. 0 अिंिािी टक्केिािी 
(1307/21619) िंन 2010-11 मध्ये 8.2 टक्के एिढी िाढते (1859/22612).  

 
 मिाराष्राच्या आर्मथक पिाणी अििालातील हिहिरी ि इतर िंाधनांमाफश त (धरण-कालिे, 

उपिंा सिंचन िगैरे) प्रयकयक्ष सिंहचत के्षत्राची िंंकहलत केलेली 2002-03 िर्षापढुील माहिती िी 
अस्थायी स्िरुपाची आिे. मििंलू हिभागामाफश त प्रयकयक्ष िोणा-या मोजणीनिुंार सिंहचत 
के्षत्रािर आधाहरत अििाल अद्यापिी प्रलंहबत अिंल्यामळेु या अििालातील सिंहचत के्षत्र 
आहण एकूण पीक के्षत्र या दोन्िी आकडयांच्या हिश्िािंािशतेबद्दल खात्री देता येत नािी. 
यकयामळेु यकयाआधारे काढलेले हनष्कर्षशिी िस्तकु्स्थतीशी िंिंुंगत रिात नािीत.  
 

 तक्ता 1.37 मध्ये दशयणिल्याप्रमािे या 9 िषाच्या कालािधीत णिणहिींििील सिंणचत के्षत्र कमी झाले 
(2262 हजाि िरुन 2159 हजाि हेक्टि) त्यामळेु इति िंाधनाांद्वािे होिािे सिंणचत के्षत्र जिी िाढले (987 
हजाि िरुन 1162 हजाि हेक्टि) तिीही णनव्िळ सिंणचत के्षत्रात केिळ 72 हजाि हेक्टिने िाढ 
झाली(श्ितेपणत्रका पणि. 8.3.2 प.ृ 96). एकूि स्थलू सिंणचत के्षत्र 3852 हजाि िरुन 4050 हजाि 
हेक्टि (5.1 टक्के) एिढे िाढले आणि एकूि पीकके्षत्र 21619 हजाि िरुन 22612 हजाि हेक्टि(4.6 
टक्के) एिढे िाढले, त्यामळेु टक्केिािी मात्र 17.8 िरुन केिळ 17.9 एिढी िाढली. 2009-10 मधील 
एकूि पीकके्षत्र 22612 हजाि पेक्षा िाढले अिंते ति कदाणचत ही टक्केिािी 17.8 पेक्षाही कमी येऊन 
9 िषात प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्र िाढूनही एकूि टक्केिािीत घट दशयणििािे णिकृत णचत्र णदिंले अिंते.  
 

 टक्केिािी काढण्याच्या या पध्दतीमळेु 2002-03 िंाली अिंिािी 18.2 ही टक्केिािी 2005-06 ि 
2006-07 िंाली एकूि सिंणचत के्षत्र िाढूनही अनकु्रमे 16.9 ि 17.60 अशी कमी झाली आहे.  यामळेु 
एकूि सिंणचत के्षत्राची तुलना एकूि पीकके्षत्रा ऐिजी (Gross Cropped Area) िाज्यातील 10 
िषातील िंिािंिी िणहतीखालचे के्षत्र सकिा आिखी कोित्या तिी स्स्थिाांकाशी कििे उणचत होईल अिें 
िाटते.  
 

 िाज्याच्या ज्या प्रदेशातील प्रकल्पाांिि (कोकि ि अमिािती) प्रत्यक्ष सिंचन िापि इति प्रदेशाांपेक्षा 
बिाच कमी आहे, तिेंच इति प्रदेशातीलही ज्या प्रकल्पाांििील प्रत्यक्ष सिंचन पािीिापि कमी आहे 
त्याच्या काििाांचा शोध घेण्यािंाठी प्रत्येक प्रदेशात मखु्य अणभयांत्याांच्या अध्यक्षतेखाली िंणमती णनयकु्त 
करुन पणिस्स्थतीचा अभ्यािं केला पाणहजे. त्यानिुंाि आिश्यक त्या उपाययोजना करुन पािीिापि 
िाढणिण्यािंाठी प्रयत्न केले पाणहजेत.  
 

 िाज्यस्तिीय कालव्याखालील एकूि सिंणचत के्षत्राची, िाज्यातील लागिडी लायक के्षत्राशी तुलना 
केल्यािं खालील प्रमािे स्स्थती णनदशयनािं येते.  
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ततता क्र. 1.40 
राज्यस्तरीय प्रकल्पांच्या कालव्याखालील के्षत्राची लागिडीलायक के्षत्राशी तलुना 

 
सिंचन क्षेत्र लक्ष हेक्टिमध्ये 

 

अ.  
क्र.  िषय 

णनर्ममत सिंचन क्षमता 
(पीक क्षेत्र) 

कालव्या खालील सिंणचत 
क्षेत्र 

(पीकक्षेत्र) 

महािाष्राची 
आर्मथक 
पहािी 

अहिाला 
निुंाि 

ओलीताखा
लील 

णपकाांची 
िंघनता 
(टक्के) 

कालव्याखालील णनव्िळ 
सिंणचत क्षेत्र (भकू्षेत्र) 

 महािाष्र 
िाज्याचे 
लागिडी 
लायक 

क्षेत्र 
(स्स्थिाांक) 

कालव्या ििील णनव्िळ 
सिंणचत क्षेत्राची 

लागिडी लायक 
क्षेत्राशी टक्केिािी 

(5/7)* 
100 

(6/7)* 
100 

(8/10)* 
100 

(9/10)* 
100 

सिंचन 
श्िेतपणत्रके 

निुंाि 

महामांडळा 
कडून 
प्राप्त 

माणहती 
निुंाि 

सिंचन 
श्िेतपणत्रके 

निुंाि 

महामांडळा 
कडून 
प्राप्त 

माणहती 
निुंाि 

सिंचन 
श्िेतपणत्रके 

निुंाि 

महामांडळा 
कडून प्राप्त 

माणहती 
निुंाि 

सिंचन 
श्िेतपणत्र
के निुंाि 

महामांडळा 
कडून 
प्राप्त 

माणहती 
निुंाि 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2001-02 37.69 36.48 12.50 13.07 119 10.50 10.98 225.42 4.66 4.87 

2 2002-03 38.12 36.99 13.18 13.88 118 11.17 11.76 225.42 4.96 5.22 

3 2003-04 38.63 37.69 12.44 12.89 123 10.11 10.48 225.42 4.48 4.65 

4 2004-05 39.13 38.47 12.59 12.86 125 10.07 10.29 225.42 4.47 4.56 

5 2005-06 40.03 39.53 16.17 16.34 118 13.70 13.85 225.42 6.08 6.14 

6 2006-07 41.30 40.92 18.35 18.61 122 15.04 15.25 225.42 6.67 6.77 

7 2007-08 43.30 42.82 18.97 19.44 122 15.55 15.93 225.42 6.90 7.07 

8 2008-09 44.80 44.12 18.25 18.68 122 14.96 15.31 225.42 6.64 6.79 

9 2009-10 46.30 45.27 16.56 16.78 122 13.52 13.75 225.42 6.00 6.1 

10 2010-11 47.37 45.91 18.41 18.59 122** 15.09 15.24 225.42 6.69 6.76 

िंांदभय:- महामांडळाकडून प्राप्त माणहती,  सिंचन स्स्थतीदशयक अहिाल िंन 2010-11, महािाष्राची आर्मथक पाहिी अहिाल  
िंन 2011-12 
* कालव्याििील सिंणचत के्षत्रामध्ये अणधिंणूचत नदी नाल्याििील सिंणचत के्षत्राचा िंमािेश आहे.  
** िंन 2010-11 िंाठी िंन 2009-10 चीच िंघनता गहृीत धिली आहे.  
 

सिंचन श्िेतपणत्रका पषृ्ठ क्र. 90 मध्ये िाज्यस्तिीय जलिंांपदा प्रकल्पाांिि िंन 2001-02 ते िंन 2010-
11 या 9 िषातील एकूि खचय िंमुािे रु. 42,435 कोटी इतका दशयणिण्यात आलेला आहे. ििील तक्त्यािरुन 
अिें णनदशयनािं येते की, महामांडळाकडून प्राप्त माणहतीनिुंाि िंन 2001-02 मधील कालव्याििील णनव्िळ 
सिंणचत के्षत्राची लागिडीलायक के्षत्राशी टक्केिािी 4.87 अशी आहे. तिेंच िंन 2010-11 मध्ये हीच टक्केिािी 
6.76 अशी आहे. म्हिजेच िंन 2001-02 ते िंन 2010-11 या 9 िषात िाज्यातील कालव्याद्वािे सिंणचत 
के्षत्राची लागिडीलायक के्षत्राशी टक्केिािीत िंमुािे दोन टक्के (6.764.87=1.89) आणि एकूि सिंणचत के्षत्रात 
42 टक्के (13.07 लक्षािरुन 18.59 लक्ष) ऐिढी िाढ झाल्याचे णनदशयनािं येते. सिंचन क्षमता णनर्ममतीतही िंमुािे 
26 टक्के (36.48 लक्षािरुन 45.91 लक्ष) ऐिढी िाढ झाली आहे.  यकयामळेु जलिंंपदा प्रकल्पांिर बराच 
खचश िोऊनिी राज्याची सिंचन क्षमता ि सिंहचत के्षत्र िाढले नािी िे म्िणणे िस्तकु्स्थतीिं धरुन नािी.  

 सिंचन स्स्थतीदशयक अहिाल िंन 2001-02 ते िंन 2010-11 मधील आकडेिािीनिुंािही िंन 
2001-02 मधील कालव्याििील णनव्िळ सिंणचत के्षत्राची लागिडीलायक के्षत्राशी टक्केिािी 4.66 अशी आहे. 
तिेंच िंन 2010-11 मध्ये हीच टक्केिािी 6.69 अशी आहे. म्हिजेच िंन 2001-02 ते िंन 2010-11 या 9 
िषात िाज्यातील कालव्याद्वािे सिंणचत के्षत्राची लागिडीलायक के्षत्राशी टक्केिािीत िंमुािे  दोन टक्के 
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(6.694.66=2.03) आणि एकूि सिंणचत के्षत्रात 47 टक्के (12.50 लक्षािरुन 18.41 लक्ष) ऐिढी िाढ 
झाल्याचे णनदशयनािं येते. सिंचन क्षमता णनर्ममतीतही िंमुािे 26 टक्के (37.69 लक्षािरुन 47.37 लक्ष) ऐिढी िाढ 
झाली आहे.  

 गािस्तिाििील पीक के्षत्राची (पजयन्याधाणित ि सिंणचत) प्रत्यक्ष मोजिी किण्याच्या पध्दतीत काही 
िंधुाििा कशा किता येतील (उदा. तलाठी, ग्रामिेंिक, कृणष िंहाय्यक ि मोजिीदाि याांचेकििी 
मोजिी) तिेंच या िंांकलनात िंमयबध्दता कशी आिता येईल याबाबत णिचाि ि िंमन्िय होण्याची 
आिश्यकता आहे. एका स्तिािि िंांकणलत झालेल्या माणहतीची के्षत्रीय स्तिािि नमनुा पडताळिी 
(percentage check) किण्याची पध्दतीही णनस्श्चत केली पाणहजे. यामळेु पीकके्षत्राच्या ि 
पीकप्रकािाच्या आकडेिािीची णिश्िािंाहयता िाढेल. अहिाल िेळेिि प्राप्त झाले तिच िंांकलन ि 
िार्मषक अहिाल प्रकाशनही िळेेिि होऊ शकेल.  

 
 महािाष्राच्या आर्मथक पहािी अहिालातील कृणष णिभागाची सिंणचत के्षत्राची आकडेिािी णिणिध 

प्रिालींद्वािे होिा-या सिंचनाची आहे ि णतचा आधाि गेली 10 िषे तिी अस्थायी स्िरुपाचा आहे. 
जलिंांपदा णिभागाांतगयत सिंणचत के्षत्रात िाढ झाली तिी इति प्रिालीतनू होिा-या सिंणचत के्षत्रात घट 
झाल्यामळेु नक्त िाढ नगण्य णदिंते. एकूि सिंणचत के्षत्राची तलुना िंतत कमीजास्त होिा-या 'एकूि 
पीक के्षत्राशी' केल्यामळेु त्याआधािे काढलेले णनष्कषय अयोग्य ि गैििंमज पिंिणििािे अिंण्याची 
शक्यता णनमाि होते. जलिंांपदा णिभागाने िंांकणलत केलेल्या माणहतीत िि उल्लेखल्याप्रमािे काही 
त्रटुी अिंल्या (अनपुयकु् त सिंचन आकाििी, लाभके्षत्रातील णिणहिीििील सिंणचत के्षत्र िगैिे) तिीही 
िाज्यस्तिीय सिंचन प्रकल्पाांबाबत गेल्या 9 िषात सिंचन क्षमता णनर्ममतीत आणि प्रत्यक्ष सिंणचत के्षत्रात 
िि दशयणिल्याप्रमािे णनस्श्चत िाढ झाली आहे.  

 
 िंिश मिामंडळाकंडून प्राप्त झालेल्या माहितीनिुंार जलिंंपदा हिभागामाफश त राज्यस्तरीय 

प्रकल्पांद्वारे कालव्यािरील हितरण प्रणालीद्वारे 2001-02 ते 2010-11 या 9 िर्षाच्या 
कालािधीत 9.43 लक्ष िेतटर एिढी अहतहरतत सिंचन क्षमता हनमाण झाली (अनपुयतु त 
सिंचन क्षमता धरुन) आहण सिंहचत के्षत्रात 5.42 लक्ष िेतटर एिढी िाढ झाली आिे.  

 
1.17 राज्यस्तरीय प्रकल्पांच्या सिंचन के्षत्राचा हिशोब 

 महािाष्र िाज्यातील िंन 2001-02 ते 2010-11 या िषातील िाज्यस्तिीय प्रकल्पाांच्या सिंचन के्षत्राचा 
णहशोब णिििि पत्र क्र. 1.4 मध्ये देण्यात येत आहे. या िषातील िंिािंिी सिंचन के्षत्राचा णहशोब खालीलप्रमािे 
आहे.  

1.  िंिािंिी  णनर्ममत सिंचन क्षमता 40.78 लक्ष हेक्टि 

2.  खिीप हांगामात कमी णभजलेले िंिािंिी के्षत्र 10.19 लक्ष हेक्टि (25%) 

3.  प्रत्यक्ष उपयकु्त िंाठा कमी उपलब्ध झाल्यामळेु कमी सिंणचत 
झालेले िंिािंिी के्षत्र 

7.56 लक्ष हेक्टि (18.5%) 

4.  गाळामळेु कमी सिंणचत झालेले िंिािंिी के्षत्र 1.85 लक्ष हेक्टि (4.50%) 

5.  अनपुयकु्त सिंचन क्षमता णहशोबात धिल्यामळेु कमी झालेले 
िंिािंिी के्षत्र 

0.86 लक्ष हेक्टि (2%) 
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6.  प्रकल्प अहिालातील िंांकस्ल्पत णबगि सिंचन पािी िापिापेक्षा 
णबगि सिंचनािंाठी अणधक पािी िापि झाल्यामळेु कमी 
झालेले िंिािंिी के्षत्र 

1.50 लक्ष हेक्टि (4%) 

7.  ििील काििाांमळेु एकूि कमी णभजलेले के्षत्र (2+3+4+5+6) 21.96 लक्ष हेक्टि (53.5%) 

8.  लाभके्षत्रातील कालव्याििील (नदीनाल्याििील के्षत्रािंह) 
िंिािंिी  सिंणचत झालेले के्षत्र 

16.11 लक्ष हेक्टि (39.5%) 

9.  इति काििाांमळेु न णभजलेले के्षत्र (उदा. बािमाही णपक के्षत्र 
िाढ, कमी कालिा िहन क्षमता, देखभाल दरुुस्ती अभाि, 
पणिितयन कालािधी, पािीनाश, ई. ) 

2.71 लक्ष हेक्टि (7%) 

 
 ििील माणहतीिरुन अिें णनदशयनािं येते की,  नैिंर्मगक काििाांमळेु उदा. पािीिंाठा कमी उपलब्ध 
होिे, धििातील गाळ ई. मळेु णनर्ममत सिंचन क्षमतेपैकी िंिािंिी 23 टक्के के्षत्र सिंणचत होऊ शकले नाही. खणिप 
हांगामात पिेुशा पाििंामळेु पािी मागिी निंल्यामळेु 25 टक्के के्षत्रािि सिंचन कमी झाले. प्रशािंकीय / 
व्यिस्थापकीय काििे उदा. अनपुयकु्त सिंचन क्षमता णहशोबात धििे, णबगिसिंचन पािीिापि िाढिे, बािमाही 
णपक के्षत्र िाढ, पिीितयन कालािधी, (लाभके्षत्रातील कोिडिाहू शेतीचे सिंणचत शेतीमध्ये रुपाांतिि होण्यािंाठीचा 
आिश्यक कालािधी), तिेंच देखभाल ि दरुुस्तीचा अभाि, िंांकस्ल्पत िहनक्षमतेपेक्षा कमी कालिा िहन 
क्षमता, नागिीकिि, के्षत्रीय अणधका-याांच्या दलूयक्षामळेु झालेला पािीनाश ई. काििाांमळेु िंिािंिीने 13 टक्के 
के्षत्र सिंणचत झाले नाही. नैिंर्मगक काििाांमळेु कमी होिािे के्षत्र िाढणििे शक्य निंले तिी व्यिस्थापकीय 
काििाांमळेु कमी होिा-या सिंचन के्षत्रामधील तफाित त्यािि उपाय योजनू कमी किता येईल. अशा काििाांचा 
अणधक िंखोल अभ्यािं करुन यातील जास्तीत जास्त के्षत्र सिंचनाखाली आिण्याचे प्रयत्न होिे आिश्यक 
आहे.  
 

---000--- 
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प्रकरण क्र. 1 
हििरण पते्र 

 
णिििि पत्र क्र. णिषय णिस्ताि 

1.1 
गाळ िंाठल्यामळेु जलाशयाच्या चलिंाठ्यातील िंन 2010-11 पयंतची 

घट दशयणििािा तक्ता  

1.2 
मोठ्या प्रकल्पाांचे िंांकस्ल्पत प्रणत दलघमी णभजिािे के्षत्र ि िंिािंिी प्रणत 

दलघमी णभजलेले के्षत्र (2006-07 ते 2010-11) 

1.3 बािमाही णपकािं पािी देिा-या मोठ्या प्रकल्पाांची यादी 

1.4 महािाष्र िाज्यातील िंन 2001-02 ते 2010-11 या िषातील 
िाज्यस्तिीय प्रकल्पाांच्या सिंचन के्षत्राचा णहशोब 
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हििरणपत्र क्र. 1.1 
गाळ िंाठल्यामळेु जलाशयाच्या चल िंाठयातील िंन 2010-11 पयंतची घट दशशिणारा  ततता 

 

अ. 
क्र. 

प्रकल्पाांचे नाि णजल्हा 

िंाठिि क्षमता दलघमी 
घळभििी 

 िषय 

गाळ  
मोजण्याचे 

िषय 

गाळ 
िंाठण्याच्या 
कालािधी  

(िषय) 

चल 
िंाठयाची 

प्रणतिषय घट 
टक्केिािी 

 चल 
िंाठयातील 
जनू 2010 
पयंतची घट 

दलघमी 

प्रत्यक्ष 
उपयकु्त 

पािीिंाठा 
दलघमी 

गाळाची 
चलिंाठ्याशी 

टक्केिािी 
(11/5)*100 

अचल 
(अनपुयकु्त) 

चल 
(उपयकु्त) एकूि 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

मिाराष्र कृष्णा खोरे हिकािं मिामंडळ, पणुें   
1 िडज पिेु 2.80 33.10 35.90 1983 2007 24 0.35 3.13 29.97 9.5 
2 पानशेत पिेु 9.18 301.44 310.62 1968 2007 39 0.21 26.59 274.85 8.8 
3 माणिकडोह पिेु 19.81 288.24 308.05 1984 2006 22 0.42 31.48 256.76 10.9 
4 िीि पिेु 12.11 266.39 278.50 1965 2008 43 0.26 31.17 235.22 11.7 
5 िििंगाि पिेु 12.17 363.19 375.36 1986 2007 21 0.02 1.74 361.45 0.5 
6 धेाम िंातािा 51.17 331.05 382.22 1976 2006 30 0.11 12.38 318.67 3.7 
7 कण्हेि िंातािा 14.32 271.68 286.00 1984 2007 23 0.05 3.53 268.15 1.3 
8 िाधानगिी कोल्हापिू 16.92 219.97 236.89 1908 2011 103 0.07 15.71 204.26 7.1 

एकूि 138.48 2075.06 2213.54     305   125.72 1949.34 6.1 
हिदभश पाटबंधारे हिकािं मिामंडळ, नागपरू   
9 अडाि िाणशम 11.07 67.25 78.32 1976 2006 30 0.61 13.95 53.30 20.7 

10 िंोनल िाणशम 3.30 16.95 20.25 1981 2006 25 0.1 0.49 16.46 2.9 
11 अप्पि पिुं यितमाळ 22.65 91.269 113.919 1970 2006 36 0.24 8.76 82.51 9.6 
12 अरुिािती यितमाळ 47.20 181.46 228.66 1994 2006 12 0.01 0.29 181.17 0.2 
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अ. 
क्र. प्रकल्पाांचे नाि णजल्हा 

िंाठिि क्षमता दलघमी 
घळभििी 

 िषय 

गाळ  
मोजण्याचे 

िषय 

गाळ 
िंाठण्याच्या 
कालािधी  

(िषय) 

चल 
िंाठयाची 

प्रणतिषय घट 
टक्केिािी 

 चल 
िंाठयातील 
जनू 2010 
पयंतची घट 

दलघमी 

प्रत्यक्ष 
उपयकु्त 

पािीिंाठा 
दलघमी 

गाळाची 
चलिंाठ्याशी 

टक्केिािी 
(11/5)*100 

अचल 
(अनपुयकु्त) 

चल 
(उपयकु्त) 

एकूि 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

13 गोकी यितमाळ 7.51 42.71 50.22 1980 2006 26 0.41 5.25 37.46 12.3 
14 लोअि पिुं यितमाळ 21.53 59.63 81.16 1985 2006 21 0.08 1.19 58.44 2.0 
15 अप्पि िधा अमिािती 171.68 614.80 786.48 1993 2002 9 0.3 31.35 583.45 5.1 
16 इिाई चांद्रपिू 33.50 193.00 226.50 1985 2009 24 1 48.25 144.75 25.0 
17 काटेपिुा अकोला 11.35 86.32 97.67 1970 2006 36 0.25 8.63 77.69 10.0 
18 मोििा अकोला 3.28 41.46 44.74 1970 2006 36 0.94 15.59 25.87 37.6 
19 णनिगिुा अकोला 3.44 28.85 32.29 1975 2006 31 0.47 4.75 24.10 16.5 
20 धाम िधा 9.95 62.51 72.46 1986 2010 24 0.2 3.00 59.51 4.8 
21 बोि िधा 11.35 127.42 138.77 1966 2010 44 0.07 3.92 123.50 3.1 
22 काि िधा 4.90 21.06 25.96 2000 2010 10 1.09 2.30 18.76 10.9 
23 कोिाडी बलुडािा 7.46 20.70 28.16 1980 2010 30 0.27 1.68 19.02 8.1 
24 पेनटाकळी बलुडािा 7.38 59.98 67.36 2001 2010 9 0.82 4.43 55.55 7.4 
25 ज्ञानगांगा बलुडािा 2.33 33.93 36.26 1971 2010 39 0.47 6.22 27.71 18.3 
26 मिं बलुडािा 2.46 15.04 17.50 1982 2010 28 0.65 2.74 12.30 18.2 
27 मन बलुडािा 5.65 36.83 42.48 1993 2010 17 0.32 2.00 34.83 5.4 
28 नळगांगा बलुडािा 5.56 70.64 76.20 1963 2010 47 0.36 11.95 58.69 16.9 
29 खेकिानाला नागपिू 2.32 23.81 26.13 1985 2011 26 0.3 1.79 22.02 7.5 
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अ. 
क्र. प्रकल्पाांचे नाि णजल्हा 

िंाठिि क्षमता दलघमी 
घळभििी 

 िषय 

गाळ  
मोजण्याचे 

िषय 

गाळ 
िंाठण्याच्या 
कालािधी  

(िषय) 

चल 
िंाठयाची 

प्रणतिषय घट 
टक्केिािी 

 चल 
िंाठयातील 
जनू 2010 
पयंतची घट 

दलघमी 

प्रत्यक्ष 
उपयकु्त 

पािीिंाठा 
दलघमी 

गाळाची 
चलिंाठ्याशी 

टक्केिािी 
(11/5)*100 

अचल 
(अनपुयकु्त) 

चल 
(उपयकु्त) 

एकूि 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

30 पेंच नागपिू 50.00 180.00 230.00 1976 2010 34 0.63 38.56 141.44 21.4 
31 कोलाड नागपिू 4.06 31.32 35.38 1984 2010 26 0.11 0.90 30.42 2.9 
32 िडगाांि नागपिू 16.60 136.00 152.60 1997 2010 13 0.06 1.06 134.94 0.8 
33 तोतलाडोह नागपिू 150 1091.00 1241.00 1986 2010 24 0.204 53.42 1037.58 4.9 
34 जाम नागपिू 4.66 24.30 28.96 1996 2010 14 0.39 1.33 22.97 5.5 
35 नाांद नागपिू 9.00 53.18 62.18 1990 2006 16 1.08 11.49 41.69 21.6 

एकूि 630.19 3411.42 4041.61     687   285.27 3126.15 8.4 
तापी पाटबंधारे हिकािं मिामंडळ, जळगाि   
36 हतनिू जळगाि 133.00 255.00 388.00 1982 2007 25 1.58 112.81 142.19 44.2 
37 मन्याड जळगाि 13.68 40.27 53.95 1973 2009 36 0.29 4.32 35.95 10.7 
38 बोिी जळगाि 15.16 25.15 40.31 1976 2008 32 0.41 3.51 21.64 13.9 
39 अनेि धळेु 44.35 59.20 103.55 1977 2011 34 0.49 9.57 49.63 16.2 
40 कििांद धळेु 0 20.73 20.73 1971 2011 40 0.18 1.46 19.27 7.0 
41 पाांझिा धळेु 7.78 35.63 43.41 1974 2011 37 0.07 0.90 34.73 2.5 

एकूि 213.97 435.98 649.95     204   132.56 303.42 30.4 
कोकण पाटबंधारे हिकािं मिामंडळ, ठाणे   

42 तळुशी ठािे 2.11 8.06 10.17 1979 2010 31 0.1 0.25 7.81 3.1 
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अ. 
क्र. प्रकल्पाांचे नाि णजल्हा 

िंाठिि क्षमता दलघमी 
घळभििी 

 िषय 

गाळ  
मोजण्याचे 

िषय 

गाळ 
िंाठण्याच्या 
कालािधी  

(िषय) 

चल 
िंाठयाची 

प्रणतिषय घट 
टक्केिािी 

 चल 
िंाठयातील 
जनू 2010 
पयंतची घट 

दलघमी 

प्रत्यक्ष 
उपयकु्त 

पािीिंाठा 
दलघमी 

गाळाची 
चलिंाठ्याशी 

टक्केिािी 
(11/5)*100 

अचल 
(अनपुयकु्त) 

चल 
(उपयकु्त) 

एकूि 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

43 मोडकिंागि ठािे 7.6 128.92 136.52 1954 2008 54 0.2 14.44 114.48 11.2 
44 तानिंा ठािे 39 145.08 184.08 1892 2008 116 0.09 15.41 129.67 10.6 
45 णिहाि ठािे 0 38.60 38.60 1859 2010 151 0.04 2.33 36.27 6.0 

एकूि 48.71 320.66 369.37     352   32.43 288.23 10.1 
गोदािरी मराठिाडा पाटबंधारे हिकािं मिामंडळ, औरंगाबाद   
46 आळांदी नाणशक 2.06 27.47 29.53 1975 2006 31 0.17 1.63 25.84 6.0 
47 किांजिि नाणशक 11.38 164.188 175.568 1974 2008 34 0.15 8.87 155.32 5.4 
48 दाििा नाणशक 2.96 201.667 204.627 1916 2002 86 0.06 11.37 190.29 5.6 
49 ओझिखेड नाणशक 8.91 61.00 69.91 1984 2002 18 0.19 3.01 57.99 4.9 
50 कडिा नाणशक 6.68 52.91 59.59 1992 2006 14 0.81 7.71 45.20 14.6 
51 िाघाड नाणशक 4.25 70.85 75.10 1978 2011 33 0.24 5.44 65.41 7.7 
52 पिेुगाि नाणशक 2.816 17.678 20.494 1995 2011 16 0.22 0.58 17.09 3.3 
53 णगििा नाणशक 84.9 523.55 608.45 1969 2010 41 0.06 12.88 510.67 2.5 
54 चिकापिू नाणशक 3.08 76.86 79.94 1973 2010 37 0.52 14.79 62.07 19.2 
55 मळुा अहमदनगि 127.35 608.45 735.80 1972 2008 36 0.16 36.99 571.46 6.1 
56 घोड अहमदनगि 61.50 154.80 216.30 1965 2007 42 0.26 18.11 136.69 11.7 
57 जायकिाडी औिांगाबाद 738.00 2171.00 2909 1976 1996 20 0.29 214.06 1956.94 9.9 
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अ. 
क्र. प्रकल्पाांचे नाि णजल्हा 

िंाठिि क्षमता दलघमी 
घळभििी 

 िषय 

गाळ  
मोजण्याचे 

िषय 

गाळ 
िंाठण्याच्या 
कालािधी  

(िषय) 

चल 
िंाठयाची 

प्रणतिषय घट 
टक्केिािी 

 चल 
िंाठयातील 
जनू 2010 
पयंतची घट 

दलघमी 

प्रत्यक्ष 
उपयकु्त 

पािीिंाठा 
दलघमी 

गाळाची 
चलिंाठ्याशी 

टक्केिािी 
(11/5)*100 

अचल 
(अनपुयकु्त) 

चल 
(उपयकु्त) 

एकूि 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

58 येलदिी पिभिी 124.00 810.00 934.00 1962 2011 49 0.17 66.10 743.90 8.2 
59 अपि पैनगांगा नाांदेड 314.97 928.26 1243.23 1983 2003 20 0.15 37.59 890.67 4.1 
60 माजलगाि बीड 142.00 312.00 454.00 1987 2010 23 0.27 19.38 292.62 6.2 
61 माांजिा बीड 78.00 173.00 251.00 1982 2002 20 0.74 35.85 137.15 20.7 

एकूि 1712.86 6353.68 8066.54     520 4.46 494.37 5859.31 7.8 
िंिश एकूण 2744.21 12596.80 15341.01 िंरािंरी कालािधी 34   1070.36 11526.44 8.5 

िंिािंिी कालािधी = एकूि गाळ िंाठण्याचा कालािधी/प्रकल्पाांची िंांख्या=2068/61=34 िषे 
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हििरणपत्र क्र. 1.2 

मोठ्या प्रकल्पांचे िंंकक्ल्पत प्रहत दलघमी हभजणारे के्षत्र ि िंरािंरी प्रहत दलघमी हभजलेले के्षत्र  
 

अ.क्र.  प्रकल्प 

िंिािंिी 
िंांकस्ल्पत 
उपयकु्त 

पािीिंाठा 
दलघमी 

िंिािंिी 
प्रत्यक्ष 

उपयकु्त 
पािीिंाठा 
दलघमी 

िंिािंिी 
सिंचन 

पािीिापि 
दलघमी 

िंिािंिी 
प्रत्यक्षातील 
सिंणचत के्षत्र 

हेक्टि 

प्रत्यक्ष 
िंिािंिी 

प्रणत 
दलघमी 

के्षत्र हेक्टि 
(6/5) 

िंांकस्ल्पत 
सिंचन 

पािी िापि 
दलघमी 

प्रकल्पीय 
सिंचन 
क्षमता 
हेक्टि 

प्रकल्पीय 
िंांकस्ल्पत 

प्रणत दलघमी 
के्षत्र हेक्टि 

(9/8) 

प्रत्यक्षातील िंिािंिी 
प्रती दलघमी के्षत्राची 

प्रकल्पीय प्रती 
दलघमी के्षत्राशी 

टक्केिािी 
(7/10)*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
मिाराष्र कृष्णा खोरे हिकािं मिामंडळ, पणेु 

1 धोम  215.78 116.39 186.15 20376 109 340.95 32925 97 113 
2 घोड 154.84 139.92 138.98 16951 122 110.65 20500 185 66 
3 कण्हेि  271.74 272.01 198.09 11810 60 368.84 41075 111 54 
4 कुकडी*  864.31 687.42 473.08 46489 98 881 156278 177 55 
5 भीमा (उजनी) 1517.08 1650.97 1769.30 202412 114 1182.36 259529 220 52 
6 भामा आिंखेड 217.08 120.78 28.25 5675 201 132.998 23110 174 116 
7 चािंकमान  214.60 212.44 70.46 10202 145 259.2 44140 170 85 
8 खडकिािंला 808.72 757.05 285.86 38093 133 537.23 62146 116 115 
9 नीिा  931.93 931.95 1235.94 143824 116 1577 102576 65 179 
10 पिना  241.03 238.52 18.07 2122 117 96.5 5304 55 214 
11 दधूगांगा 679.066 674.746 199.706 21205 106 528.4 46948 89 120 
12 कृष्िा उसिंयो 1425.12 1422.14 443.49 118723 268 758.31 109127 144 186 
13 िाधानगिी 219.98 217.52 347.23 41284 119 208.64 26560 127 93 
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अ.क्र.  प्रकल्प 

िंिािंिी 
िंांकस्ल्पत 
उपयकु्त 

पािीिंाठा 
दलघमी 

िंिािंिी 
प्रत्यक्ष 

उपयकु्त 
पािीिंाठा 
दलघमी 

िंिािंिी 
सिंचन 

पािीिापि 
दलघमी 

िंिािंिी 
प्रत्यक्षातील 
सिंणचत के्षत्र 

हेक्टि 

प्रत्यक्ष 
िंिािंिी 

प्रणत 
दलघमी 

के्षत्र हेक्टि 
(6/5) 

िंांकस्ल्पत 
सिंचन 

पािी िापि 
दलघमी 

प्रकल्पीय 
सिंचन 
क्षमता 
हेक्टि 

प्रकल्पीय 
िंांकस्ल्पत 

प्रणत दलघमी 
के्षत्र हेक्टि 

(9/8) 

प्रत्यक्षातील िंिािंिी 
प्रती दलघमी के्षत्राची 

प्रकल्पीय प्रती 
दलघमी के्षत्राशी 

टक्केिािी 
(7/10)*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
14 तुळशी 89.95 88.16 45.29 4483 99 95.99 5710 59 166 
15 िाििा 779.21 776.092 306.886 38360 125 511.08 91350 179 70 

हिदभश पाटबंधारे हिकािं मिामंडळ, नागपरू 
नागपरू प्रदेश 
16 बाघ  268.97 155.59 236.94 26252 111 285.94 38486 135 82 
17 इणटयाडोह 318.88 206.10 222.89 22204 100 330.24 40800 124 81 
18 णनम्न ििा 188.74 172.32 102.23 6634 65 245 25545 104 62 
19 पेंच 1374.76 928.20 930.27 72502 78 689 107535 156 50 
20 अिंोलामेंढा 56.30 31.74 52.98 9824 185 52 9919 191 97 
21 बोि  127.34 100.26 71.14 3873 54 109.79 16194 147 37 
22 दीना  67.63 32.02 54.28 10985 202 56 12656 226 90 

अमरािती प्रदेश 
23 काटेपिूा  86.28 56.35 19.42 2798 144 49.45 8325 168 86 
24 नळगांगा 69.26 38.54 21.31 2490 117 53.21 8741 164 71 
25 पिूं 91.22 75.46 50.56 3209 63 102.35 9183 90 71 
26 िान 81.97 69.31 47.34 4601 97 106.34 18924 178 55 
27 अप् पि िधा  551.29 491.30 242.02 15606 64 200.21 75080 375 17 
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अ.क्र.  प्रकल्प 

िंिािंिी 
िंांकस्ल्पत 
उपयकु्त 

पािीिंाठा 
दलघमी 

िंिािंिी 
प्रत्यक्ष 

उपयकु्त 
पािीिंाठा 
दलघमी 

िंिािंिी 
सिंचन 

पािीिापि 
दलघमी 

िंिािंिी 
प्रत्यक्षातील 
सिंणचत के्षत्र 

हेक्टि 

प्रत्यक्ष 
िंिािंिी 

प्रणत 
दलघमी 

के्षत्र हेक्टि 
(6/5) 

िंांकस्ल्पत 
सिंचन 

पािी िापि 
दलघमी 

प्रकल्पीय 
सिंचन 
क्षमता 
हेक्टि 

प्रकल्पीय 
िंांकस्ल्पत 

प्रणत दलघमी 
के्षत्र हेक्टि 

(9/8) 

प्रत्यक्षातील िंिािंिी 
प्रती दलघमी के्षत्राची 

प्रकल्पीय प्रती 
दलघमी के्षत्राशी 

टक्केिािी 
(7/10)*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
28 अरुिािती  169.74 97.49 46.34 1729 37 101.66 24003 236 16 

तापी पाटबंधारे हिकािं मिामंडळ, जळगाि 
29 णगििा+पाांझि 942.06 763.46 59.15 2478 42 53.8 13805 257 16 
30 हतनिू 255 255 82.378 7110 86 500 55243 110 78 

कोकण पाटबंधारे हिकािं मिामंडळ, ठाणे 
31 भातिंा 942.06 763.458 59.146 2478 42 428.66 7466 17 241 
32 काळ-अांबा 528.10 407.69 89.87 2682 30 165.28 7930 48 62 
33 िंयूा  286.19 222.64 103.63 2826 27 215.84 12490 58 47 

गोदािरी मराठिाडा पाटबंधारे हिकािं मिामंडळ, औरंगाबाद 
34 भांडािदिा 304.08 335.252 335.952 26223 78 413.66 23077 56 140 
35 चनकापिू  77.28 76.88 16.128 2713 168 132.25 18460 140 120 
36 दाििा 202.35 197.06 8.80 1853 211 179.23 33170 185 114 
37 गांगापिू  159.34 151.49 44.90 9023 201 169.04 15960 94 213 
38 गौतमी*  45.56 36.272 0.708 151 213 36.45 6851 188 114 
39 कडिा 52.93 51.87 49.73 2012 40 69.824 10117 145 28 
40 कश्यपी  52.34 42.70 1.15 92 80 52.43 5817 111 72 
41 मळुा 608.84 542.804 525.402 45150 86 569.04 82920 146 59 
42 उध्िय गोदाििी* 268.64 219.62 169.28 19131 113 215 74210 345 33 
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अ.क्र.  प्रकल्प 

िंिािंिी 
िंांकस्ल्पत 
उपयकु्त 

पािीिंाठा 
दलघमी 

िंिािंिी 
प्रत्यक्ष 

उपयकु्त 
पािीिंाठा 
दलघमी 

िंिािंिी 
सिंचन 

पािीिापि 
दलघमी 

िंिािंिी 
प्रत्यक्षातील 
सिंणचत के्षत्र 

हेक्टि 

प्रत्यक्ष 
िंिािंिी 

प्रणत 
दलघमी 

के्षत्र हेक्टि 
(6/5) 

िंांकस्ल्पत 
सिंचन 

पािी िापि 
दलघमी 

प्रकल्पीय 
सिंचन 
क्षमता 
हेक्टि 

प्रकल्पीय 
िंांकस्ल्पत 

प्रणत दलघमी 
के्षत्र हेक्टि 

(9/8) 

प्रत्यक्षातील िंिािंिी 
प्रती दलघमी के्षत्राची 

प्रकल्पीय प्रती 
दलघमी के्षत्राशी 

टक्केिािी 
(7/10)*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

43 
जायकिाडी 

प्रकल्प टप्पा-1 2170.96 1663.39 1079.85 83217 77 1394.05 183322 132 59 

44 
जायकिाडी 

प्रकल्प टप्पा-2 312 261.68 176.396 11573 66 679 93885 138 47 

45 णनम्न तेििा  91.18 75.44 30.96 4156 134 96.62 11610 120 112 
46 माांजिा 176.97 162.05 110.48 12019 109 185.44 18223 98 111 
47 मानाि  138.17 91.29 66.99 7208 108 204 23310 114 94 
48 पिूा  890.28 520.53 403.13 25784 64 801.33 57988 72 88 
49 उध्िय पैनगांगा  964.08 652.766 289.014 18063 62 797.85 125495 157 40 
50 णिष्िपुिूी 80.83 61.74 76.44 10380 136 332.31 24123 73 187 

जललेखा अहिाल िंन 2006-07 ते िंन 2010-11 िि आधाणित. 
* या प्रकल्पाांचा प्रकल्पीय सिंचन पािी िापि ही माणहती उपलब्ध नव्हती ती िंांकल्पीत पािीिंाठ्याच्या अथिा एकूि पािीिापिाच्या 80 टक्के धिण्यात आली आहे. 
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हििरणपत्र क्र. 1.3 
बारमािी हपकािं पाणी देणा-या मोठ्या प्रकल्पांची यादी 

 

अ. 
क्र. प्रकल्पाचे नाि 

प्रकल्पाचा 
प्रकाि णजल्हा 

प्रमा / िंपु्रमा 
णदनाांक 

िंांकस्ल्पत 
सिंचन 
क्षमता 
(हे.) 

प्रकल्पीय 
िंांकस्ल्पत 
बािमाही 
णपकाांची 

टक्केिािी 
िापिलेली 
क्षमता (हे.) 

प्रत्यक्षातील 
िंन 2006-

07 ते 2010-
11 मधील 
िंिािंिी 
बािमाही 
णपकाांची 

टक्केिािी 
मिामंडळाचे नांि:   मिाराष्र कृष्णा खोरे हिकािं मिामंडळ, पणेु       
1 उजनी (णभमा ) मोठा िंोलापिू 17/01/2004 259529 6.77 202412 41.05 
2 िाधानगिी मोठा कोल्हापिू  3/5/1976 26560 65.00 41284 88.87 
3 तळुशी मोठा कोल्हापिू  5/2/1967 5710 58.41 4483 68.98 
4 िाििा  मोठा कोल्हापिू  17/07/1986 91350 8.93 38360 70.41 
5 दधुगांगा मोठा कोल्हापिू  15/07/2011 46948 19.23 21205 88.46 

6 कृष्िा कोयना 
(म्हैिंाळ) 

उसिंयो िंाांगली 5/7/1997 100127 14.78 118723 63.53 

7 णिंना कोळेगाि  मोठा उस्मानाबाद  6/3/2010 12300 2.88 - 40.29 
8 िंीना माढा  उसिंयो  िंोलापिू  23/09/2011 - 0.00 - 66.52 
9 घोड मोठा  पिेु  1968 20500 6.98 16951 10.37 

10 कुकडी मोठा पिेु  8/5/1994 156278 0.00 46489 6.50 
11 भामा आिंखेड मोठा पिेु  10/3/2002 23110 0.00 5675 2.73 
12 चािंकमान  मोठा पिेु  18/07/2003 4140 0.00 10202 5.76 
13 खडकिािंला  मोठा पिेु  21/01/1982 62146 12.00 38093 14.43 
14 नीिा  मोठा  पिेु  25/01/2000 102576 7.78 143824 10.54 
15 पिना  मोठा पिेु  - 5304 5.00 2122 11.13 
16 धोम मोठा पिेु  13/2/2004 32925 8.76 19825 11.62 
17 कन्हेि  मोठा  पिेु  13/2/2004 41075 8.76 11810 13.55 
मिामंडळाचे नांि:  हिदभश पाटबंधारे हिकािं मिामंडळ, नागपरू   
1 अरुिािती मोठा यितमाळ 19/12/2008 24003 3.00 1729 14.13 

2 
उध्िय िधा 
प्रकल्प मोठा अमिािती 18/08/2009 75080 0.00 15606 12.10 

3 पेंच मोठा नागपिू 14/08/2009 107535 9.88 72502 0.34 
4 िान मोठा  बलुढािा  2/2/2009 18924 0.00 4601 1.38 
5 णनम्न िेिा  मोठा  नागपिू 12/02/2008 25545 7.63 6634 0.82 
मिामंडळाचे नांि:  तापी खोरे हिकािं मिामंडळ, जळगाि         
1 चिकापिू  मोठा नाणशक 27/04/1973 18460 9.69 27130.00 0.91 
2 हतनिू मोठा जळगाांि 11/1/1999 55243 18.00 7110.00 20.39 
3 णगििा+पाांझि मोठा जळगाांि 6/1/1999 13805 6.00 18171.00 2.19 
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अ. 
क्र. प्रकल्पाचे नाि 

प्रकल्पाचा 
प्रकाि णजल्हा 

प्रमा / िंपु्रमा 
णदनाांक 

िंांकस्ल्पत 
सिंचन 
क्षमता 
(हे.) 

प्रकल्पीय 
िंांकस्ल्पत 
बािमाही 
णपकाांची 

टक्केिािी 
िापिलेली 
क्षमता (हे.) 

प्रत्यक्षातील 
िंन 2006-

07 ते 2010-
11 मधील 
िंिािंिी 
बािमाही 
णपकाांची 

टक्केिािी 
मिामंडळाचे नांि: कोकण पाटबंधारे हिकािं मिामंडळ, ठाणे   
1 िंयुा मोठा ठािे 9/1/2004 27188 14.05 2826.00 25.50 
2 भातिंा मोठा ठािे 10/12/2007 42550 10.81 2478.00 15.56 
3 णतलािी मोठा सिंधदुगूय 16/9/2008 34298* 24.13 - 74.88 
मिामंडळाचे नांि:  गोदािरी मराठिाडा पाटबंधारे हिकािं मिामंडळ, औरंगाबाद   

1 जायकिाडी  
टप्पा-1 

मोठा औिांगाबाद 27/12/2001 183322 4.39 83217 23.21 

2 जायकिाडी  
टप्पा-2 

मोठा बीड 16/7/2009 92885 4.50 11573 60.15 

3 णनम्न तेििा मोठा उस्मानाबाद 12/9/2008 11610 5.00 4156 36.74 
4 माांजिा मोठा बीड 17/10/2008 18223 3.00 12019 71.16 
5 गांगापिू मोठा नाणशक - 15960 22.92 9023 23.39 
6 दाििा मोठा नाणशक 13/7/1906 33170 9.98 1853 14.39 
7 भांडािदिा मोठा अहमदनगि 5/1/1906 23077 0.00 26223 19.65 
8 नाांदिु मधमेश्िि मोठा  नाणशक 12/1/2010 - 13.17 - 4.29 
9 मकुिे  मोठा  नाणशक 16/11/2005 - 0.00 1120 4.45 

10 मळुा  मोठा  नाणशक 22/11/2011 82920 20.80 45150 17.68 
11 गौतमी  मध्यम  नाणशक 15/6/2009 6851 5.01 151 4.26 
12 कश्यपी  मोठा  नाणशक 13/7/1999 5817 9.01 92 1.73 
िंांदभय:- जललेखा अहिाल िंन 2006-07 ते िंन 2010-11. 
* गोिा ि महािाष्र एकणत्रत 
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हििरणपत्र क्र. 1.4 

मिाराष्र राज्यातील िंन 2001-02 ते 2010-11 या िर्षातील राज्यस्तरीय प्रकल्पांच्या सिंचन के्षत्राचा हिशोब 
 

अ. 
क्र. िषय  

िाज्याचे 
िार्मषक 

पजयन्यमान 
(णममी) 

णनर्ममत 
सिंचन 
 क्षमता 
(णपकक्षे

त्र) 
लक्ष हे. 

णनर्ममत 
सिंचन 

क्षमतेपैकी 
खिीप 
सिंचन 
क्षमता  

अनपुयकु्त 
सिंचन 
क्षमता 
मोजली 

गेल्यामळेु 
कमी 

किाियाचे 
क्षेत्र 

खिीपा
तील 
क्षेत्र 

िगळून 
प्रत्यक्षात 

िजा 
किािया

ची 
अनपुयु

क्त 
सिंचन 
क्षमता 

खिीप 
व्यणतणि

क्त 
उपलब्ध 
सिंचन 
क्षमता  

4-(5+7) 
$ 

बाष्पीभिन 
िगळून 

प्रकल्पाचा 
िंांकल्पीत 
उपयकु्त 

िंाठा 
दलघमी 

िंकृतदशयनी 
बाष्पीभिन 

िगळून  
प्रत्यक्ष 

उपयकु्त 
उपलब्ध 

िंाठा (15 
ऑक्टो) 
दलघमी 

मान्िंनुोत्ति 
येिा अथिा 
णबगिसिंचना

च्या 
पनुरुद्भिामु

ळे 15 
ऑक्टोबि 

नांति 
उपलब्ध 

झालेले पािी 

एकूि 
उपलब्ध 

पािी 
िंाठा 

(10+11) 

टक्केिा
िी 

(12/9) 
*100 

प्रत्यक्ष 
िंाठलेला 
गाळ (%) 
(ठोबळ 
मानाने) 

गाळामु
ळे कमी  
झालेले 
क्षेत्र लक्ष 

हे. 
(8*14)/ 

100 

प्रत्यक्ष 
उपयकु्त 

िंाठा 
कमी 

उपलब्ध 
झाल्यामु
ळे कमी 
झालेले 
क्षेत्र लक्ष 

हे. 
8- 

(12/9)*
8 

अणतणिक्त 
णबगि 
सिंचन 
पािी 

िापिामळेु 
कमी 

झालेले 
क्षेत्र 

(तक्ता क्र. 
1.37 
िरुन) 

एकूि 
सिंणचत 
होऊ 

शकिािे 
क्षेत्र हे. 
5+8-
(15+1

6+ 
17+6-

7) 

सिंचनिें
िा 

पिुणिलेले 
प्रत्यक्ष 
सिंचीत 
क्षेत्र लक्ष 

हे. 

टक्के
िािी  

लाभक्षे
त्रातील 
णिणहिीं 
ििील   
क्षेत्र 

धरुन 
प्रत्यक्ष 
सिंणचत 
झालेले 

क्षेत्र 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 2001-
02 1109 36.48 13.80 0.10 0.06 22.62 25044 14514 1597 16111 64 6.06 1.37 8.07 0.25 26.69 13.07 48.97 16.51 

2 2002-
03 1095 36.99 13.91 0.10 0.06 23.02 26040 14926 2319 17245 66 6.33 1.46 7.77 1.79 25.87 13.88 53.66 18.07 

3 
2003-

04 1155 37.69 14.21 0.17 0.10 23.38 26610 13819 1933 15752 59 6.60 1.54 9.54 2.02 24.42 12.89 52.79 16.10 

4 
2004-

05 1128 38.48 14.55 0.20 0.12 23.81 26779 14791 2696 17487 65 6.87 1.64 8.26 1.48 26.90 12.86 47.80 16.33 

5 
2005-

06 1524 39.12 14.71 0.31 0.18 24.23 25960 20102 327 20429 79 7.14 1.73 5.16 1.95 29.97 16.34 54.52 21.27 

6 
2006-

07 1510 40.93 14.92 0.57 0.34 25.67 26506 20732 662 21394 81 7.41 1.90 4.95 0.90 32.61 18.61 57.07 25.83 

7 
2007-

08 1414 42.83 15.62 1.09 0.62 26.59 26399 21169 1673 22842 87 7.69 2.04 3.58 1.84 34.27 19.44 56.72 26.91 

8 2008-
09 

1183 44.12 16.00 1.61 0.90 27.22 29013 19725 1749 21474 74 7.96 2.17 7.07 2.34 30.93 18.68 60.39 27.38 
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अ. 
क्र. 

िषय  

िाज्याचे 
िार्मषक 

पजयन्यमान 
(णममी) 

णनर्ममत 
सिंचन 
 क्षमता 
(णपकक्षे

त्र) 
लक्ष हे. 

णनर्ममत 
सिंचन 

क्षमतेपैकी 
खिीप 
सिंचन 
क्षमता  

अनपुयकु्त 
सिंचन 
क्षमता 
मोजली 

गेल्यामळेु 
कमी 

किाियाचे 
क्षेत्र 

खिीपा
तील 
क्षेत्र 

िगळून 
प्रत्यक्षात 

िजा 
किािया

ची 
अनपुयु

क्त 
सिंचन 
क्षमता 

खिीप 
व्यणतणि

क्त 
उपलब्ध 
सिंचन 
क्षमता  

4-(5+7) 
$ 

बाष्पीभिन 
िगळून 

प्रकल्पाचा 
िंांकल्पीत 
उपयकु्त 

िंाठा 
दलघमी 

िंकृतदशयनी 
बाष्पीभिन 

िगळून  
प्रत्यक्ष 

उपयकु्त 
उपलब्ध 

िंाठा (15 
ऑक्टो) 
दलघमी 

मान्िंनुोत्ति 
येिा अथिा 
णबगिसिंचना

च्या 
पनुरुद्भिामु

ळे 15 
ऑक्टोबि 

नांति 
उपलब्ध 

झालेले पािी 

एकूि 
उपलब्ध 

पािी 
िंाठा 

(10+11) 

टक्केिा
िी 

(12/9) 
*100 

प्रत्यक्ष 
िंाठलेला 
गाळ (%) 
(ठोबळ 
मानाने) 

गाळामु
ळे कमी  
झालेले 
क्षेत्र लक्ष 

हे. 
(8*14)/ 

100 

प्रत्यक्ष 
उपयकु्त 

िंाठा 
कमी 

उपलब्ध 
झाल्यामु
ळे कमी 
झालेले 
क्षेत्र लक्ष 

हे. 
8- 

(12/9)*
8 

अणतणिक्त 
णबगि 
सिंचन 
पािी 

िापिामळेु 
कमी 

झालेले 
क्षेत्र 

(तक्ता क्र. 
1.37 
िरुन) 

एकूि 
सिंणचत 
होऊ 

शकिािे 
क्षेत्र हे. 
5+8-
(15+1

6+ 
17+6-

7) 

सिंचनिें
िा 

पिुणिलेले 
प्रत्यक्ष 
सिंचीत 
क्षेत्र लक्ष 

हे. 

टक्के
िािी  

लाभक्षे
त्रातील 
णिणहिीं 
ििील   
क्षेत्र 

धरुन 
प्रत्यक्ष 
सिंणचत 
झालेले 

क्षेत्र 

9 
2009-

10 1059 45.27 16.42 2.09 1.15 27.70 29212 15674 1130 16804 58 8.23 2.28 11.77 1.12 28.01 16.78 59.90 24.78 

10 
2010-

11 1514 45.91 16.59 2.31 1.26 28.06 28908 22396 187 22583 78 8.50 2.39 6.14 1.26 33.82 18.59 54.98 28.81 

िंरािंरी  1269.10 40.78 15.07 0.86 0.48 25.23 27047 17785 1154 18939 70 7.28 1.85 7.56 1.50 29.02 16.11 55.53 22.20 

णटप:-  णनर्ममत सिंचन क्षमतेची आकडेिािी महामांडळाने िंादि केलेल्या अद्याित माणहतीिरुन घेण्यात आली आहे.  
प्रकल्पातील मांज-ूयाांपेक्षा अणधक िापिामळेु घटलेले क्षेत्र - िकाना 15 
खिीपातील पाण्याच्या उपयोगाचा िंाठििीशी िंांबांध निंतो.  15 ऑक्टोबिनांति उणशिा आलेल्या पाििंामळेु उपलब्ध होिा-या पाण्याची जलाशयातील भि यामळेु सिंणचत क्षते्र िंाठििीच्या तुलनेत अणधक णभजते. 

णबगिसिंचनाचे जेिढे पािी नदीनाल्यातनू उत्िंजयनातनू पित येते त्याचा णहशोब उपलब्ध नाही.   
िकाना क्र. 5 मधील खिीपातील सिंचन क्षमतेची आकडेिािी सिंचन स्स्थती दशयक अहिालातील खिीप हांगामातील सिंचन क्षमतेच्या आकडेिािीिरुन सिंचन स्स्थती दशयक अहिालातील एकूि णनर्ममत सिंचन क्षमता ि महामांडळाांकडून प्राप्त झालेल्या एकूि णनर्ममत सिंचन क्षमतेच्या 
आकडेिािीच्या प्रमािात घेण्यात आली आहे. 
$ खिीप सिंचन क्षमता ि खिीपाव्यणतणिक्त उियणित हांगामातील अनपुयकु्त सिंचन क्षमता िगळून उपलब्ध होिािी सिंचन क्षमता - िकाना क्र. 8 
आजिि नागिीकििामळेु कमी झालेल्या िंमुािे 43050 हे. क्षेत्राची िषयिाि माणहती उपलब्ध निंल्यामळेु िजािट किण्यात आलेली नाही 

     
 प्रत्यक्ष झालेल्या बाष्पीभिनािं तक्ता क्र. 1.11 मधील प्रकल्पीय बाष्पीभिन ि प्रत्यक्षातील बाष्पीभिन या गिुकाने प्रकल्पीय बाष्पीभिनाची आकडेिािी काढून ती प्रकल्पीय िंांकस्ल्पत िंाठ्यातनू िजा केली आहे - िकाना क्र. 9 
तक्ता क्र. 1.28 मधील (सिंचन स्स्थती दशयक अहिालािि आधाणित) खणिप हांगामात णभजलेल्या िंिािंिी क्षेत्राची िंिािंिी एकूि सिंणचत क्षेत्राशी आलेली टक्केिािी खणिप हांगामात िंिािंिीने णभजलेले क्षेत्र काढण्यािंाठी गहृीत धिली आहे. 
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प्रकरण क्र. 2 

प्रकल्पांच्यप ककमतीतील वपढ 

परिच्छेद  
क्रम ांक रिषय रिस्त ि 

2.1 प्रपस्तपववक 
2.1.1 प्रश सकीय म न्यत  
2.1.2 सधु रित प्रश सकीय म न्यत  
2.1.3 त ांरिक म न्यत  

2.2. प्रकल्पच्यप ककमत वपढीच्यप ववश्लेषणपची ्ध्दत 

2.2.1 प्रस्त िन  

2.2.2 सिव स ध िण पध्दत 

2.2.3 ककमति ढीचे घटकरनह य रिश्लेषण 

2.2.4 घटकरनह य ककमति ढीच्य  प्रकलप ांची रनिड 

2.3. वियमपांच्यप उललांघिपचे ववश्लेषण 

2.3.1 प्रस्त िन  

2.3.2 मह ि ष्ट्र स िवजरनक ब ांधक म रनयम िलीमधील तितुदी 

2.3.3 श सन आदेश मधील तितुदी 

2.3.4 रिरिध त ांरिक सांघटन ची  म र्वदशवक तत्ि े

2.3.5 रनयम ांचे उललांघन झ लेलय  प्रकलप ांची रनिड 

2.4. मपन्यतेच्यप अविकपरपांच्यप उललांघिपबपबत ववश्लेषण 

2.4.1 प्रश सकीय म न्यत  देण्य चे अरधक ि 

2.4.2 सधु रित प्रश सकीय म न्यत  देण्य चे अरधक ि 

2.4.3 म न्यतेच्य  अरधक ि ांशी  ससुांर्त नसलेलय  प्रकलप ांची रनिड 

2.5. विवड केलेलयप प्रकल्पतील घटकपांच्यप ककमतवपढीचे ववश्लेषण 

2.5.1 ककमति ढीची रनदशवन स आलेली  क िणे 

2.5.2 मह मांडळ तील प्रकलपरनह य ककमति ढीची क िणे 

2.6 अवियवमततेचे ववश्लेषण 

2.6.1 रनदशवन स आलेलय  प्रमखु अरनयरमतत  

2.6.2 प्रकलपरनह य अरनयरमत 

2.7 मपन्यतेच्यप अविकपरपांचे उललांघि 

2.7.1 अनरधकृत म न्यत ांचे रनदशवन स आलेले प्रक ि 

2.7.2 प्रकलपरनह य अनरधकृत म न्यत  

2.8 अविप्रपय 
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प्रकरण क्र. 2 
प्रकल्पच्यप ककमतीतील वपढ 

2.1. प्रस्तपविप 
 
2.1.1 प्रशपसकीय मपन्यतप 
 
1)  मह ि ष्ट्र स िवजरनक ब ांधक म रनयम िली, 1984 (मस ब ांरन) मधील परिच्छेद 132 िरून प्रश सकीय  
म न्यतेची व्य ख्य  समज ूशकते. प्रश सकीय म न्यत  म्हणजे नमदू केलेलय  एकूण ककमतीत रिरशष्ट्ट क मे प ि 
प डण्य च्य  रिभ र् च्य  प्रस्त ि स श सन ने रदलेली म न्यत  अस  होय. म न्यत  देण ऱ्य  सक्षम अरधक ऱ्य चे 
प्रस्त ि त ांरिकदृष्ट्टय  परिपणूव असलय ब बत आरण  अांद जपिके सम ध नक िकरित्य  बिोबि असलय ब बत 
ख िी झ लय नांतिच म न्यत  रदली ज ते. सक्षम अरधक ऱ्य कडे प्रश सकीय म न्यतेस ठीच्य  प्रस्त ि मध्ये 
कोणत्य  ब बींचे िणवन, तपशील अस ि  हे परिच्छेद 141 मध्ये रदले आहे. 
 
2)  प टबांध िे प्रकलप ांब बत मस ब ांरनच्य  परिच्छेद 165 िरुन असे स्पष्ट्ट होते की, प्रस्त रित प्रकलप ह  सांबांरधत 
नदी खोऱ्य च्य  बहृत आि खड्य मध्ये दशवरिलेलय  त्य  खोऱ्य च्य  जलसांपत्ती रिक स च्य  सिवस ध िण 
रनयोजन च च एक भ र् असल  प रहजे. य मळेु प्रकलप ची व्य प्ती क ही प्रम ण त अरधकच ठिरिली ज ते. 
ब ांधक मसांरहत  स्पष्ट्टपणे असे स ांर्ते की, जि सरुुि तील च सांपणूव प्रकलप ची सिांर्ीण कलपन  केली न ही 
ति, धिण आरण क लव्य ांचे सांकलपन अव्यिह यव होऊ शकते. 
 
3) रिभ र् ने स्ित:च्य   घ्य िय च्य  अथि  ल भ थीच्य  म र्णीमळेु ह ती  घ्य िय च्य  प टबांध िे प्रकलप ांमध्ये, 
ते प्रथम दशवनी व्यिह यव आहेत ककि  कसे, हे तप सण्य स ठी आिश्यक भौर्ोरलक तपशील, टोपोरशटस् िरून 
तप सणे आिश्यक आहे. अर्दी प्र थरमक अन्िेषण चे क म ह ती घेण्य पिूी सधु्द  हे केले प रहजे. त्य नांति जि 
के्षिीय पह णीिरून भौर्ोरलक तपशील पडत ळून प रहल  ज त असेल ति, पढुील सिेक्षण ह ती घेण्य करित  
मखु्य अरभयांत्य ांच्य  म न्यतेस ठी ह  “प्र थरमक अहि ल” तय ि कि ि , पिांतु प्रश सकीय म न्यतेस ठी 
आिश्यक इतकेच सिेक्षण केले ज िे (परिच्छेद 165) 
 
4) प्रश सकीय म न्यत  देण्य चे सक्षम अरधक िी हे आर्थथक अरधक ि प्रद न च  तपशील असण ऱ्य  सांरहतेच्य  
परिरशष्ट्ट ांमध्ये  रदले आहेत.  स िवजरनक ब ांधक म रिभ र् शी सांबांरधत अरधक ि  मस ब ांरन  परिरशष्ट्ट 42 
मधील अ.क्र. 12 मध्ये ते रदले आहेत. इति रिभ र् ांप्रम णे प टबांध िे क म ांच्य ब बत ब ांधक म किण िी सांस्थ  
स िवजरनक ब ांधक म रिभ र् नसनू त्य ांचे (प टबांध िे रिभ र् चे) स्ित:चे ब ांधक म रिभ र् आहेत. तथ रप, 
प टबांध िे रिभ र् चे अरधक ि प्रद न ब बतचे स्ितांि आदेश नसनू स िवजरनक ब ांधक म रिभ र् च्य  
मस ब ांरनतील रिरिध स्ति ििील अरधक ऱ्य ांचे प्र रधक ि च च ि पि प टबांध िे रिभ र् (आत  जलसांपद  
रिभ र्) त्य च्य   प्रस्त ि च्य  क यवि हीत कितो. 
 
2.1.2 तपांविक मपन्यतप 
 
1)  प्र थरमक अांद जपिक स एकद  प्रम  रमळ ली की, त्य प ठोप ठ सरिस्ति अांद जपिके ि नक शे  
म न्यतेस ठी तय ि कि िे ल र्त त. य स त ांरिक म न्यत  सांबोधले ज ते (परिच्छेद 135). सांरहतेच्य  परिरशष्ट्ट 
42 मधील अ.क्र. 13 मध्ये त ांरिक म न्यत  देण ऱ्य  सक्षम अरधक ऱ्य ांचे प्र रधक ि रदले आहेत. येथे सधु्द  
स िवजरनक ब ांधक म रिभ र् च्य  मस ब ांरनतील  रिरिध स्ति ििील अरधक ऱ्य चे प्र रधक ि च च ि पि  
प टबांध िे रिभ र् च्य  प्रस्त ि च्य  क यवि हीत केल  ज तो क िण प टबांध िे रिभ र् करित  त्य ांच्य  क म स ठी 
स्ितांि अरधक ि दशवरिण िे आदेश उपलब्ध न हीत. 
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2)  त ांरिक म न्यतेस ठी स दि कि िय ची क र्दपिे सरिस्ति प्रकलप अहि ल च्य  स्िरुप त असत त. त्य मध्ये 
प्रकलप च्य  रिरिध घटक ांच्य  तितदूीच  त ांरिक तपशील,  त्य ल  अनसुरुन रिरनर्थदष्ट्टे, सरिस्ति 
मोजम प सांबांधीचे तक्ते, परिम णे आरण दि त्य चप्रम णे  ब ?बरनह य एकूण अांद रजत ककमत दशवरिण ि  
र्ोषि ि  असतो (परिच्छेद 141 (1)). प्रकलप अांद जपिके ि नक शे तय ि कित न  प्रकलप स्थळ च  
भौर्ोरलक आरण अन्य तपशील रिच ि त घ्य ि  ल र्तो आरण अहि ल त नमदू कि ि  ल र्तो. दि हे 
रिभ र्ीय दिसचूी (DSR)/ (आत च्य  प्र देरशक दिसचूी (RSR)) तसेच स म ईक दिसचूी नसु ि (CSR) 
अस िते आरण जि त्य त बदल म्हणजे रिशेषत: ि ढ किणे आिश्यक असेल ति त्य च  खलु स  अहि ल त 
कि ि . मळू प्रम ची अांद जपिके ि नक शे बनरित न  रिच ि त  घेतलेले िहन अांतिे,  उचल ि अन्य रिशेष 
परिस्स्थतीमळेु अांद जपिक सधु रित किणे आिश्यक झ लय स “त्य च  मळू प्रम ची अांद जपिके तय ि 
किण ऱ्य  अरधक ऱ्य िि प्ररतकूल परिण म होऊ शकतो” (परिच्छेद 142). प टबांध िे प्रकलप ांस ठी परिच्छेद 
165 ते 170 मध्ये सरिस्ति अांद जपिके ि नक शे कश प्रक िे कि िते आरण त्य मध्ये कोणत्य  र्ोष्ट्टींच  
अांतभाि अस ि  य चे तपशीलि ि िणवन आहे.  
 
2.1.3 सिुपवरत प्रशपसकीय मपन्यतप 
 
1) मस ब ांरनच्य  परिच्छेद  134 मध्ये सधु रित प्रश सकीय म न्यतेच्य  तितुदी रदलय  आहेत. सधु रित 
प्रश सकीय म न्यत  (सपु्रम ) ख लील परिस्स्थतीमळेु घेणे आिश्यक ठिते. 
 
 (अ) जि प्रकलप च्य  खचाची अथि  सांभ व्य खचाची िक्कम 10 टक्के पेक्ष  अरधक अथि  रु. 1 

 कोटी  य पैकी कमी असेल त्य  िक्कमेएिढी ि ढत असेल. 
(ब) जि मळू प्रम  प्रस्त ि सधु रित किणे आिश्यक असेल आरण मळू अांद जपिक 10 टक्केहून 

अरधक अथि  रु. 1 कोटी य पैकी कमी असेल तेिढे ि ढत असलय स. 
(क) जि मळू प्रकलप च्य   व्य प्तीत बदल होत असले (जिी ि ढीि खचव अन्य घटक ांमधील 

बचतीमधनू होऊ शकत असेल तिी). य च च अथव व्य प्ती आरण सांकलपन ांतील खचाशी 
सांबांध न ठेित  केले ज ण िे सिव प्रक िचे बदल (परिच्छेद 134 (ब)). 

 
2)  मळू प्रम  प्रस्त ि च्य  म न्यतेस ठी आिश्यक असलेली सिव क यवि ही सपु्रम  प्रस्त ि ांच्य  म न्यतेस ठी 
सधु्द  ल र् ूआहे. य च च अथव  मस ब ांरनच्य   परिच्छेद 165 ते 170 मध्ये रदलेलय  कोणत्य ही ब बींमध्ये बदल 
कि िय च  झ लय स तो स्पष्ट्ट नमदू करून समथवन द्य िय स हिे. य मध्ये परिच्छेद 167 (3) कडे रिशेष लक्ष 
पिुरिणे आिश्यक  आहे. य  परिच्छेद त असे नमदू केले आहे की, प्रकलप अहि ल मध्ये एख दी रिरशष्ट्ट 
(रिच ि धीन) योजन  इति योजन ांच्य  पेक्ष  प्र ध न्य देऊन क  ह ती घ्य िी, हय चे स्पष्ट्टीकिण क लि  सांिेख  
आरण अन्य भ र् चे सांकलपन ज्य िि आध िीत आहे त्य ब बत आरण अांतभूवत असलेलय  सिव त ांरिक प्रश्न ांची 
उकल किण िे रिश्लेषण प्रकलप अहि ल मध्ये स्पष्ट्टपणे देणे आिश्यक आहे. प्रकलप च्य  ब ांधक म च्य  िेळी 
असे बदल (अथि  सधु िण ) कि िे ल र्त असलय स सरिस्ति पिूक अथि  सधु रित अांद जपिक तय ि 
होण्य ची ि ट न बघत   सक्षम अरधक ऱ्य कडून सपु्रम  ह ती घेतली प रहजे. परिच्छेद 134 ख लील रटप्पणी 2 
नसु ि जेव्ह  सधु रित अांद जपिक ांच्य  म न्यतेस रिलांब ल र्ण्य ची शक्यत  असेल अथि  प्रकलप च्य  एक 
अथि  त्य हून अरधक घटक ांच्य  (पिांत ू सिव घटक ांच्य  नव्हे) ककमतीत ि ढ होत असेल ति ि ढीब बतची 
रटप्पणी तय ि कि िी आरण सांभ व्य ि ढीि खचव किण्य पिूी य  रटप्पणीस सक्षम अरधक ऱ्य ची म न्यत  
घ्य िी. 
 
3)  कें द्रीय जल आये र् च्य  म र्वदशवक तत्ि ांमध्ये  प्रकलप ची भ िि ढ िर्ळत  येण िी सधु रित अांद रजत 
ककमत ही मळू प्रश सकीय म न्यत  रमळ लेलय  अांद रजत िक्कमेच्य  15 टक्केपेक्ष  अरधक असलय स सपु्रम  
घेण्य चे रनदेश रदले आहेत. य  म र्वदशवक तत्ि नसु ि प्रकलप ची भ िि ढ ि ककमति ढ य  मलूत: रभन्न ब बी 
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असनू प्रकलप ची ककमति ढ ठिित ांन  मळू प्रम  ि सपु्रम  य  क ल िधीत झ लेली भ िि ढ िर्ळण्य त आली 
आहे. जलसांपद  रिभ र् त म ि अशी भ िि ढ रिच ि त न  घेत  ििीलप्रम णे स िवजरनक ब ांधक म सांरहतेनसु ि 
सपु्रम ची आिश्यकत  ठिरिली ज ते.  सरमतीने कें द्रीय जल आये र् च्य  तत्ि नसु ि ज्य  प्रकलप ची ककमत ही 
भ िि ढ िर्ळत  अि जिी ि ढली आहे, अश  प्रकलप ची छ ननी केली आहे त्य ची सरिस्ति क यवपध्दती  
य च प्रकिण त पढेु रदली आहे. 
 
2.2. प्रकल् ककमतवपढीच्यप ववश्लेषणपची कपयय्ध्दती :- 
 
2.2.1 प्रस्तपविप 
 महपरपष्ट्र ि ज्य त जलसांपद  रिभ र् तील  रिरिध नदीच्य  खोऱ्य तील प टबांध िे प्रकलप च्य  आरण 
ल भके्षि रिक स स आरण जलरिद्यतु ऊजा रनर्थमती योजन स च लन  देण्य स ठी ि क यास्न्ित किण्य स ठी 
आरण पिू रनयांिण सह इति सांलग्न ि अनषुांरर्क क म ांन  च लन  देण्य स ठी प च प टबांध िे रिक स 
मह मांडळ ची स्थ पन  क यद्य न्िये झ ली. 

 
तक्तप क्र.2.1 

महपमांडळपची स्थप्िप 
 

अ.क्र. महपमांडळ  स्थप्िप वदिपांक 
1 मह ि ष्ट्र कृष्ट्ण  खोिे रिक स मह मांडळ, पणेु    25/1/1996 
2 रिदभव प टबांध िे िक स मह मांडळ, न र्पिू       12/3/1997 
3 त पी खोिे रिक स मह मांडळ, जळर् ि   4/12/1997 
4 कोकण प टबांध िे रिक स मह मांडळ, ठ णे  4/12/1997 
5 र्ोद ििी मि ठि ड  प टबांध िे रिक स मह मांडळ, औिांर् ब द 10/1998 

 
1)  उपिोक्त पैकी मह ि ष्ट्र कृष्ट्ण  खोिे रिक स मह मांडळ, पणेु ि त पी खोिे रिक स मह मांडळ, जळर् ि य  
दोन मह मांडळ रनर्थमतीच्य  क यद्य तील कलम 19/(1) नसु ि प्रश सकीय म न्यत  ि सधु रित प्रश सकीय 
म न्यत  देण्य चे अरधक ि य  मह मांडळ ांन  देण्य त आले आहेत. उिवरित तीन मह मांडळ ांन  श सन रनणवय 
क्रम ांक 2003/13/(277/03)जसांरन, मांि लय, मुांबई रदन ांक 4/12/2003 अन्िये प्रश सकीय म न्यत  ि 
सधु रित प्रश सकीय म न्यत  देण्य चे अरधक ि देण्य त आले. सिव मह मांडळ च्य  अरधरनयम तील कलम 25 
मधील अरधक ि च  ि पि करून श सन कडून मह मांडळ ांच्य  प्रश सकीय म न्यत  ि सधु रित प्रश सकीय 
म न्यत  देण्य च्य  अरधक ि त िेळोिेळी बदल किण्य त आले. तद्नांति अखेि श सन जसांरि रनणवय क्र. 
सांरकणव-2009/(127/126) जसांरि रद. 20/8/2009 अन्िये 1) मह ि ष्ट्र कृष्ट्ण  खोिे रिक स मह मांडळ, पणेु 2)  
त पी खोिे रिक स मह मांडळ, जळर् ांि 3) कोकण प टबांध िे रिक स मह मांडळ, ठ णे य  रिक स मह मांडळ ांन   
रदलेले अरधक ि िद्द किण्य त आले ि 1) र्ोद ििी मि ठि ड  प टबांध िे रिक स मह मांडळ, औिांर् ब द  2) 
रिदभव प टबांध िे रिक स मह मांडळ, न र्पिू  य  मह मांडळ चे सपु्रम  देण्य चे अरधक ि मयारदत किण्य त 
आले. य  अनषुांर् ने श सन ने रनर्वरमत केलेलय  श सन आदेश च  तपशील परिरशष्ट्ट 2.2 मध्ये देण्य त आल  
आहे.  
 
2)  मह मांडळ ांन  क यद्य न्िये रमळ लेलय  अरधक ि नसु ि ि क यद्य तील कलम 25 नसु ि श सन ने रदलेलय  
अरधक ि नसु ि रिरिध मह मांडळ ने रदलेलय  प्रश सकीय म न्यत  ि सधु रित प्रश सकीय म न्यतेच  तपशील 
रिििणपि 2.1 ि 2.2 मध्ये देण्य त आल  आहे. सिव मह मांडळ ांनी रदलेलय  सधु रित प्रश सकीय म न्यतेची 
मह मांडळ स्थ पनेप सनू 31/3/2011 पयंतची एकूण ककमत रु. 80885 कोटी आहे. त्य पैकी लघ ु प्रकलप ांन  
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रदलेलय  सधु रित प्रश सकीय म न्यतेची ककमत रु. 2168  कोटी आहे. एकां दिीत लघ ु प्रकलप ांन  रदलेलय  
सधु रित प्रश सकीय म न्यत  ककमत ही सपु्रम  रदलेलय  एकूण ककमतीच्य  2.68 टक्के असलय ने ि मह ि ष्ट्र 
श सन ने प्ररसध्द केलेलय  श्िेतपरिकेतसधु्द  लघ ु प टबांध िे प्रकलप च  उललेख नसलय ने सरमतीने लघ ु
प टबांध िे प्रकलप ची छ ननी न किण्य चे ठिरिले. 
 
3)  सरमतीस प्र प्त म रहतीनसु ि मह ि ष्ट्र त एकूण 185 ब ांधक म धीन मोठे ि मध्यम प्रकलप आहेत. त्य पैकी 9 
मोठ्य  ि मध्यम प्रकलप ांन  प्रश सकीय म न्यत  देण्य त आली आहे ि अद्य प सधु रित प्रश सकीय म न्यत  
मांजिू किण्य त आली न ही. 76 ब ांधक म धीन मोठ्य  ि मध्यम प्रकलप ांन  सिव सधु रित प्रश सकीय म न्यत  
मह मांडळ ांने रदलय  नसनू श सन ने रदलय  आहेत. सरमतीच्य  क यवकक्ष  क्र.-2 मध्ये फक्त मह मांडळ ने रदलेलय  
सपु्रम ब बतचे चौकशी कि िय चे आहे त्य मळेु सरमतीने उिवरित 100 ब ांधक म धीन मोठ्य  ि मध्यम 
प्रकलप ांची तप सणी सरमतीच्य  क यवकक्ष  क्र.-2 अांतर्वत केली आहे. य  प्रकलप ांची य दी रिििणपि 2.3 मध्ये 
देण्य त आली आहेत. 

 
2.2.2 सवय सपिपरण ्द्धत:- 
 
1) रिशेष चौकशी सरमतीने ि ज्य तील प च मह मांडळ ांतर्वत च ल ूअसलेलय  185 पैकी ज्य  100 मोठय  ि 
मध्यम प्रकलप ांन  सधु रित प्रश सकीय म न्यत  रदली आहे, अश  प्रकलप ांच्य  सधु रित प्रश सकीय म न्यतेची 
सिव  म रहती प्र प्त केली. ती म रहती  सांरक्षप्त स्िरुप त रिििणपि क्र.-2.8 मध्ये रदली आहे. य  म रहतीची 
सखोल छ ननी  केली असत  रदसनू आले की, त्य पैकी बऱ्य च प्रकलप ांच  खचव प्रम ण ब हेि ि ढल  नसलय चे 
रदसले. 
 
2)  सधु रित प्रश सकीय म न्यतेच्य  िेळी झ लेलय  ककमति ढीची क िणेही प्रकलपरनह य िेर्ळी आहेत. 
य तील क ही प्रकलप ांच्य  सधु रित प्रश सकीय म न्यतेच्य  िेळी झ लेली ि ढ तकव सांर्त नव्हती ि क ही 
प्रकलप तील ककमति ढ ही अन कलनीय ि टली त्य मळेु  य  ि ढीच्य  क िण ांची सखोल तप सणी किणे 
आिश्यक ठिले. त्य ांच्य  क िण ांच  सखोल अभ्य स किण्य चे सरमतीने ठिरिले ि अश  प्रकलप ांची रनिड 
किण्य स ठी पढुीलप्रम णे म र्वदशवक सिेु सरमतीने रनस्श्चत केली. 
 
3)  जेव्ह  एख द्य  प्रकलप च्य  ब ांधक म च  क ल िधी िषानिुषवच नव्हे ति बि च क ळ-अर्दी क ही  दशकेही - 
ल ांबत ज तो तेव्ह  भ िि ढीमळेु प्रकलप च्य   खचातील होण िी  ि ढ ही अरनि यव/अपरिह यव असते. त्य मळेु 
दीघवक ल च लत असलेलय   प्रकलप तील ककमति ढीचे रिश्लेषण कित न  प्रथमत: भ िि ढीमळेु झ लेली 
ककमति ढ रनस्श्चत करून ती अपरिह यव म्हणनू िेर्ळी क ढली प रहजे. सदि भ िि ढीच  रिच ि किण्य स ठी 
सरमतीने सिव प्रथम कें द्रीय प्रत्यक्ष कि रनधािण मांडळ कडून (CBDT)  घ ऊक म ल च्य  ककमतीच्य  आध िे 
प्ररसध्द केलेलय  ककमत भ िि ढ रनदेश ांक च   (Cost Inflation Index-CII) य त रिच ि केल . ह  रनदेश ांक 
देश तील सिव म्हणजे समु िे 1000 ते 1400 रिके्रय िस्तुांच्य  ककमतीत झ लेली सि सिी भ िि ढ/घट दशविीत 
असतो. पिांतु ब ांधक म स ठी ल र्ण ऱ्य  िस्तचु्य  ककमतीत खपू मोठी तफ ित  पडत असते त्य मळेु सरमतीने 
कें द्रीय स िवजरनक ब ांधक म रिभ र् म फव त दिसचूीिि आध रित जो एक िरे्ळ  रनदेश ांक क ढण्य त येतो.  त्य  
रनदेश ांक कडे लक्ष िेधले. कें द्रीय ब ांधक म रिभ र् य  रनदेश ांक च्य  आध ि िि प्रकलप ांची भ िि ढ क ढत 
असते. रशि य त्य ांच्य  दि िरून सिवस ध िण ब ांधक म च्य  दि त होण िी भ िि ढ रनदेश ांक रुप ने व्यक्त 
किण्य ची पद्धतही प्रचरलत आहे. त्य तील 70 टक्केहून अरधक ब बी प टबांध िे प्रकलप च्य  दि पद्धतीप्रम णे   
आहेत तसेच प टबांध िे रिभ र् त मखु्यत: ि पिले ज ण िे ब ांधक म च्य  ब बी उद . म ?तीक म, क ाँक्रीट, स्टील 
य  ब बीचे 2001 ते 2010 चे दिसचूीतील ि ढीची कें द्रीय स िवजरनक ब ांधक म रिभ र् च्य  रनदेश ांक शी तुलन  
केली. त्य चे रनष्ट्कषव रिििणपि 2.4 ि त्य च  तलुन त्मक आलेख रिििणपि 2.5  मध्ये देण्य त आल  आहे. 
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य  क ल िधीतील ि ढ लक्ष त घेत  दिसचूीतील य  महत्ि च्य  ब बीची ि ढ ि कें द्रीय स िवजरनक ब ांधक म 
रिभ र् च्य  रनदेश ांक मधील ि ढ ससुांर्त आहे. असे रनदेश ांक सलर्पणे 1961 प सनू उपलब्ध असलय ने 
मह ि ष्ट्र तील प टबांध िे क म च्य  ककमतीत ि ढीच  अांद ज होण्य स ठी कें द्रीय स िवजरनक ब ांधक म 
रिभ र् च्य  त्य  ब ांधक म भ िि ढ रनदेश ांक ांच  प्र थरमक सांदभव म्हणनू उपयोर् किण्य चे सरमतीने ठिरिले. हे 
रनदेश ांक ि त्य  रनदेश ांक िि आध रित आलेख रिििणपि 2.7 मध्ये  देण्य त आल  आहे. 
 
4)  प्रश सकीय म न्यत  ि सधु रित प्रश सकीय म न्यत  य  क ल िधीमध्ये ज्य  प्रकलप ांच्य  अपेरक्षत 
ककमति ढीची तलुन  त्य  क ल िधीतील भ िि ढ  रनदे?शीक ांनसु ि क ढलेलय  ककमतीपेक्ष  बिीच ज स्त येत 
होती, असे प्रकलप त्य म र्ील क िण ांच्य  सखोल छ ननीस ठी सरमतीने रनिडले. ही रिच िध ि  पढुील 
उद हिण िरुन अरधक स्पष्ट्ट होईल.  
 
5)  समज  एख द्य   प्रकलप स 1987 स ली 150 कोटी  रुपय स  प्रश सकीय म न्यत  रमळ ली असनू नांति 
सधु रित प्रश सकीय म न्यत  सन  2000 स ली 480 कोटी रुपय स रमळ ली, ति 1987 प सनु 2000 पयंतच्य  
13 िषाच्य  क ल िधीत प्रकलप च्य  ककमतीत रु. 330 कोटीची ि ढ झ ली आहे. रिििणपि 2.6 मध्ये 
जोडलेलय  भ िि ढ रनदेश ांक नसु ि 1987 स लीच  रनदेश ांक  1820.91 ति सन 2000 स लील   रनदेश ांक 
5891.15 अस  होत . म्हणजेच सन 1987 ते 2000 य  13 िषाच्य  क लखांड त ह  रनदेश ांक 4070.24 ने 
ि ढलय चे रदसनू येते. य च क ल िधीत प्रकलप ची ककमत रू. 150 कोटी िरुन ि ढून रू. 480 कोटी 
झ लय मळेु  प्रकलप च्य  ककमतीत झ लेली रु.330 कोटीची ि ढ ही भ िि ढ  रनदेशांक मध्ये झ लेलय  ि ढीशी  
ससुांर्त आहे. य च  अथव अस  की, प्रकलप च  ि ढीि खचव ह  प्र मखु्य ने भ िि ढी रनदेश ांक ांशी  ससुांर्त 
असलय मळेु प्रकलप ची खिी ककमत ि ढलेली न ही. य  उलट समज  दसुऱ्य  एख दय  प्रकलप ची  ककमत ििील 
प्रक िे  सम न क ल िधीस ठी  रु. 150 कोटी असनू रदलेलय  सधु रित प्रश सकीय म न्यतेनसु ि रु. 600 कोटी 
झ ली असेल ति ककमति ढ रु. 450 कोटी एिढी येईल  ि ती ककमत रनव्िळ भ िि ढीमळेु झ लेलय  रू.330 
कोटीपेक्ष  रू. 120 कोटीने ि ढीि असलय चे रदसनू येईल. य  प्रकलप च्य  रु. 120 कोटीच्य  खचाच्य  ि ढीचे 
समथवन भ िि ढीमळेु झ ले आहे असे म्हणत  येण ि न ही. त्य मळेु अश  प्रकलप ची सखोल तप सणी कि िी 
ल रे्ल. त्य मळेु सरमतीने सकृतदशवनी ज्य  प्रकलप तील ककमति ढ ही भ िि ढ रनदेश ांक नसु ि होण ऱ्य  
ककमति ढीपेक्ष  अरधक आहे,  केिळ अश च प्रकलप िि लक्ष कें द्रीत  करून त्य ची  रनिड सखोल छ ननीस ठी 
केली. 
 
6)  प्रकलप ांची अांमलबज िणी किीत असत न  ज्य  रित्तीय क िण ांमळेु खचात ि ढ होण्य ची शक्यत  असते, 
त्य पैकी ठळकपणे रनदशवन स येण िी महत्ि ची क िणे पढुीलप्रम णे आहेत. 
 

1. दिसचूीतील ि ढीमळेु  ककमतीत झ लेली ि ढ 
2. सांकलपरचि तील बदल ांमळेु ककमतीत झ लेली ि ढ 
3. प्रकलप च्य  व्य प्तीतील बदल ांमळेु ककमतीत झ लेली खचव ि ढ 
4. भसूांप दन ि पनुिवसन य मळेु झ लेली ि ढ 
5. इति क िण ांमळेु झ लेली ि ढ 

 
प्रश सकीय म न्यत   ि सधु रित प्रश सकीय म न्यत  य मधील प्रत्यक्ष ककमति ढ ही ििील परहलय  

क िण ांमळेु होण ऱ्य  ि ढीपेक्ष  िेर्ळी असतील ति ती  ҅इति क िणे ҆ य  उपघटक त िर्ीकिण केले आहे.जेथे 
ह  फिक बि च ज स्त आहे तेथे अश  क िण ांचीही सखोल  छ ननी किण्य त आली आहे. 

 
7)  मह मांडळ ांनी सधु रित प्रश सकीय म न्यत  रदलेलय  मोठय  ि मध्यम प्रकलप च्य  ककमतीतील  ि ढीची 
छ ननी किण्य स ठी प्रकलप च  खचातील ि ढीच्य  सिव प्रमखु सांभ व्य क िण र्रणक  झ लेलय  ि ढीची 
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आकडेि िी मह मांडळ ांकडून म र्रिण्य चे ठिरिले. त्य नसु ि सरमतीने 60 स्तांभ असलेले परिरशष्ट्ट मध्ये 
जोडलेलय  प्रपि मध्ये प्रकलप ांची म रहती म र्रिली. सदि प्रपि ची सिुि त प्रश सकीय म न्यत  ि सधु रित 
प्रश सकीय म न्यत  य तील ककमत ि ढीने करून ििील 2.2.2(6)  परिच्छेद त दशवरिलय प्रम णे प च 
उपघटक तील क िणरनह य खचाची फोड म रर्तली. य  प्रपि तील म रहतीिरून सरमतीने सखोल 
अभ्य स स ठी रनिडलेलय  िचेक प्रकलप ांच्य  भ िि ढीच्य   क िण ांिि च ांर्ल  प्रक श पडल . ज्य  क िण मळेु 
खचात बिीच ि ढ झ ली आहे,  त्य ची छ ननी करून त्य च्य  योग्य  योग्यतेब बत मत प्रदर्थशत किणे  त्य मळेु 
शक्य झ ले. ििील प्रम णे सरमतीने प्रकलप च्य  ककमति ढीच  दोन टप्प्य ांमध्ये रिच ि केल  आहे. प्रथमत: 
रिििणपि प्रम णे प्रकलप ांच्य  अपेरक्षत ककमत ि ढीची तुलन  भ िि ढ  रनदेश ांक मळेु झ लेलय  ककमति ढीशी  
करुन प्रथमत: प्रकलप ांची रनिड  केली . त्य नांति अश  रनिडलेलय  प्रत्येक प्रकलप च्य  ककमत ि ढीचे प च 
उपघटक रनह य रिश्लेषण ििील परिच्छेद 2.2.2(6) मध्ये दशवरिलय प्रम णे रिच ि त घेतले. य  सिव अभ्य स चे 
रनष्ट्कषव रिििणपि 2.8 मध्ये रदले आहेत. त्य नसु ि एकूण 25 मोठ्य  , 41 मध्यम प्रकलप, 11 उपस  कसचन 
योजन   ि 7 बिेॅज प्रकलप ची ि ढलेली ककमत ही भ िि ढ रनदेश ांक नसु ि होण ऱ्य  ि ढीपेक्ष  ज स्त आहे, 
अश  प्रत्येक प्रकलप तील ककमति ढीस ििीलपैकी 5 घटक रकती प्रम ण त जब बद ि आहेत य ची फोड ही य  
रिििणपि त रदलेली आहे. 
 
8)  येथे असे नमदू किणे आिश्यक आहे की, प्रत्यक्ष छ ननीचे िेळी ििील उपघटकरनह य िर्ीकिण कित ांन  
के्षिीय स्ति िि बिेच सांभ्रम असलय चे रदसनू आले. ककमति ढीतील कोणती ब ब कोणत्य  उपरशषाख ली 
घ्य िी य ब बत सांरदग्धत  रदसनू आली. बऱ्य च प्रकलप त सांकलपरचि ि व्य प्तीतील ककमति ढीच  क ही भ र् 
ह  दिसचूीमळेु ककमति ढीचे उपरशषात दशवरिण्य त आल  होत . त्य मळेु श्िेतपरिकेत दशवरिण्य त आलेली 
ककमति ढीची फोड ि मह मांडळ ांनी सरमतीस स दि केलेली ककमति ढीतील उपरशषव रनह य फोड ि प्रत्यक्ष 
छ ननीचे िेळी रनदशवन स आलेली फोड य त तफ ित रदसनू येते. 
 
2.2.3 ककमतवपढीचे घटकविहपय ववश्लेषण 
 
1)  दरसचूीमळेु होणपरी  ककमतवपढ :-  
 
अ) मह ि ष्ट्र स िवजरनक ब ांधक म रनयम िलीतील परिच्छेद क्र.187 मध्ये दिसचूी तय ि किणेब बतची 
क यवपध्दत रिहीत किण्य त आली आहे. य नसु ि रजलहय तील रिभ र् प्रमखु ांनी दिपथृ्थ:किण करुन सक्षम 
स्ति िि म न्यत  घेऊन प्रत्यक्ष क म स ठी ते  दि ि पिण्य त य िेत असे रनदेश आहेत.  

 
ब) जलसांपद  रिभ र् ने सांपणूव ि ज्य त दिसचूीमध्ये सम नत  आणण्य च्य  दृष्ट्टीने श सन स्ति िि स म ईक 
दिसचूी तय ि किण्य स ठी रदन ांक 28 जलैु 1981 च्य  श सन परिपिक न्िये म.ुअ. (द.ि प्र.) ि सहसरचि सिव 
अध्यक्षतेख ली क ही अधीक्षक अरभयांत  सदस्य असलेली सरमती स्थ पन केली होती. तद्नांति रदन ांक 
3/6/2010 च्य  श सन रनणवय न्िये मखु्य अरभयांत  (द.ि प्र.) ि सहसरचि य ांचे अध्यक्षतेख ली क ही के्षिीय 
मखु्य अरभयांत  य ांची ख लीलप्रम णे स्थ यी सरमती र्रठत किण्य त आली आहे ि ती ख लीलप्रम णे आहे. 

 
1) मखु्य अरभयांत  (द. ि प्र.) ि सहसरचि, जलसांपद  रिभ र्, मांि लय, मुांबई अध्यक्ष 
2) मखु्य अरभयांत , कोकण प्रदेश, जलसांपद  रिभ र्, मांि लय, मुांबई  सदस्य 
3) मखु्य अरभयांत  (रि.प्र.), जलसांपद  रिभ र्, पणेु                सदस्य 
4) मखु्य अरभयांत  (रि.प्र.), जलसांपद  रिभ र्, अमि िती   सदस्य 
5) मखु्य अरभयांत  ि मखु्य प्रश सक (ल क्षेरिप्र), औिांर् ब द   सदस्य 
6) मखु्य अरभयांत , जलसांपद  रिभ र्, न र्पिू   सदस्य 
7) मखु्य अरभयांत ए उत्ति मह ि ष्ट्र प्रदेश, जलसांपद  रिभ र्, न रशक सदस्य 
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8) मखु्य अरभयांत , कोयन  प्रकलप, पणेु    सदस्य 
9) मखु्य अरभयांत  (य ांरिकी), जलसांपद  रिभ र्, न रशक  सदस्य 
10) अधीक्षक अरभयांत , ठ णे प टबांध िे मांडळ, ठ णे   सदस्य 
11) उपसरचि (लप ) जलसांपद  रिभ र्, मांि लय, मुांबई   सदस्य सरचि 

 
क)  जलसांपद  रिभ र् चे सिव के्षिीय मखु्य अरभयांत्य ांकडून दिसचूी तय ि किण्य स ठी ख लील ब बी रिच ि त 
घेतलय  ज त त. 
 

1) र्तिषात रनरिद ांन  रमळ लेल  प्ररतस द 
2) ग्र हक ि घ ऊक मलूय रनदेश ांक 
3) पेरोल, रडझेल, रसमेंट ि लोखांड च्य  दि मध्ये िेळोिेळी झ लेली ि ढ 
4) रकम न िेतन अरधरनयम तील तितदुींप्रम णे िेळोिेळी  बदललेले  मजिुीचे दि 
5) दिसचूीत निीन प्रस्त रित ब बीचे दि रिश्लेषण 
6) म तीक म, अबक िी कि, र्ौण खरनज ििील स्ि रमत्ि शलुक ि रिरिध कि ांमध्ये िेळोिेळी 

किण्य त आलेलय  सधु िण  
7) क मर् ि कलय ण, क मर् ि रिम , मजिु ांच्य  सरुिध स ठी केलेलय  बांधनक िक तितुदी 
8) स िवजरनक ब ांधक म रिभ र् ची दिसचूी, जीिन प्र रधकिण रिभ र् ची दिसचूी, मह ि ष्ट्र 

औद्योरर्क रिक स मह मांडळ चे दिसचूीतील रिरिध तितुदींशी तुलन  
 

ड)  म रहती एकरित झ लय िि त्य ची तप सणी होऊन अहि ल तय ि किण्य त येतो. ििील सरमतीच्य  
बैठकीत अहि ल िि चचा होते. चचेमध्ये प्रचरलत दिसचूीतील कोणत्य  ब बींमध्ये कश प्रक िे बदल कि िे य  
ब बतीत रशफ िशी किण्य त येत त. सरमतीने केलेलय  रशफ िशीनसु ि ि ज्य ची स म ईक दिसचूी रनस्श्चत 
केली ज ते. य  आध िे प्रदेश रनह य सांबांरधत मखु्य अरभयांत  य ांचे अध्यक्षतेख ली र्रठत सरमती स म ईक 
दिसचूीत सचुिलेलय  दि त प्र देरशक आिश्यकतेनसु ि अांशत: बदल करुन प्र देरशक दिसचूी (RSR) रनस्श्चत 
केली ज ते.  

 
इ)  मळू प्रश सकीय म न्यत  प्रकलप अहि ल तील दिसचूीच्य  घटक ची ककमत ही  सरमतीने रिच ि थव घेतली. 
य  घटक ांच्य   भ िि ढ कें द्रीय स िवजरनक ब ांधक म रिभ र् च्य  दिसचूी रनदेश ांक नसु ि किण्य त आली ि ही  
भ िि ढ अद्यय ित मांजिु सपु्रम तील दिसचूीच्य  घटक च्य  ककमतीतनू िज  केली. अश  रितीने येण ऱ्य  य  
घटक च्य  ककमत ि ढीची तुलन  प्रकलप च्य  एकूण ि स्तरि?क ककमति ढीशी केली, हे प्रम ण 0.5 पेक्ष  ज स्त 
असलय स ककि  सपु्रम तील दिसचूीच्य  घटक ांची ककमत ि ढ भ िि ढीच  रिच ि न कित  100 कोटीपेक्ष  
ज स्त असलय स  त्य  प्रकलप ची सखोल छ ननी सरमतीने केली आहे. अशप प्रकपरे िपववपढ जपस्त असणपरे 
एकूण 25 प्रकल्प्ैकी 15 मोठे, 7 मध्यम, 2 उ्सप  कसचि योजिप  व 1 बरेॅज प्रकल् विदशयिपस 
आले. 
 
2)  सांकल्ल्त रचिेतील बदलपमळेु होणपरी वपढ :-  
 
अ)  कें द्रीय जलसांस धन रिभ र्, निी रदलली य ांनी प टबांध िे प्रकलप चे अहि ल तय ि किण्य स ठी रदलेलय  
म र्वदशवक तत्ि नसु ि प्रकलप च्य  रिरिध घटक ांचे सिेक्षण केले ज ते. य मध्ये जरमनीच  उांच  सखलपण  
तप सण्य स ठी रकती अांति िि मोजम प घ्य िय चे, धिण च्य  ज र्ी खडक स ठी किधन रिििे (Bore holes)  
रकती अांति िि घ्य िय ची, ब ांधक म च्य  स रहत्य च्य  च चण्य  आिश्यकतेच्य   रकती टक्के अस व्य त 
इत्य दी तपशील रदलेल  असतो. 
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ब)  प टबांध िे प्रकलप च्य  रिरिध घटक क म ांची अांद जपिके सरिस्ति सांकलपरचि िि आध रित असणे 
र्िजेचे असते. प्रक्लप च्य  सिके्षण ि अन्िेषण नसु ि (Suvey & Investigation) उपलब्ध म रहतीच्य  आध िे 
सांकलपरचिे तय ि किण्य त येत त. मोठय   प्रकलप च्य  क म ांची सांकलपरचिे श सन च्य  मध्यिती सांकलपरचि 
सांघटन , (Central Designs Organizations, CDO) न रशक य ांच्य म फव त केली ज त त. 
 
क)  केलेले सिेक्षण ि अन्िेषण आरण प्रत्यक्ष ब ांधक म य त बि च क ल िधी लोटलय स ब ांधक म स्थळी पनु्ह  
केलेलय  सरिस्ति सिेक्षण नसु ि आढळलेलय  बदल मळेु सांकलपरचि त बदल किणे क ही िेळ  अपरिह यव 
ठिते. उद . प्रथम सिेक्षण च्य  िेळी र्हृीत धिलेलय  रठक णी धिण च्य  प्रक ि नसु ि (म ती, धिण, दर्डी धिण 
अथि  कॉक्रीट धिण) आिश्यक स रहत्य म्हणजेच म ती अथि   दर्ड तेिढ्य  प्रम ण त उपलब्ध नसलय स 
अन्य स्थळी रमळण ऱ्य  स रहत्य चे र्णुधमव पनु्ह  सिेक्षण करून तप स िे ल र्त त ि त्य नसु ि प्रत्यक्ष 
ब ांधक म च्य  िेळी सांकलपरचिे तय ि कि िी ल र्त त. सरिस्ति अन्िेषण नांति ककि  स मगु्रीच्य  नांति 
घेतलेलय  च चण्य ांच्य  रनष्ट्कषानसु ि धिण च्य  क टछेद त मळू प्रकलप अहि ल च्य  तुलनेत बदल आिश्यक 
असलय स  ककमतीत ि ढ होते. धिण च्य  स ांडव्य करित  रिसर्व क्षमत  क ढण्य स ठी रनस्श्चत केलेली पिु ची 
ि िांि ित  त्य िेळच्य  हि म न ि पजवन्यरिषयक म रहतीनसु ि ठिरिलेली असते. सिेक्षण च्य  िेळी प्रकलप चे 
क म क ही क ल िधीनांति (िषानांति) झ ले असलय स मध्यांति च्य  क ल िधीची हि म न ि पजवन्यरिषयक 
ज द  म रहती उपलब्ध झ लय स  ककि  सांकलपन ब बतची पध्दती सधु रित झ लय स त्य च  रिच ि कि ि  
ल र्तो. य मळेु पिू रिसर्व क्षमत  ि ढू शकते.  क ही मोठय  प्रकलप ांच्य  ब बतीत स ांडव्य च  आि खड  रनस्श्चत 
किण्य स ठी त्य च  प्ररतकृती अभ्य स (Model Studies) किणे आिश्यक ठिते. परिण मी धिण च्य  
स ांडव्य ची ल ांबी, द्व ि ांच्य  सांख्येत ि आक ि त बदल झ लय मळेु ककमतीत ि ढ होते. क लव्य चे ब बतीत, 
प टबांध िे प्रकलप ांच्य  मळू प्रश सकीय म न्यतेच्य  सिेक्षण च्य  िेळी एकूण ल भके्षि पैकी 10 टक्के के्षि तील 
तपशील िि अांद जपिक िि आध रित आकडेि िीिरुन उिवरित के्षि स ठी अनमु न (Extrapolation) करुन 
क लव्य चे सांकलपन किण्य त येते. त्य मळेु प्रत्यक्ष ब ांधक म च्य िेळी केलय  ज ण ऱ्य  सरिस्ति सिेक्षण नसु ि 
क लव्य च्य  सांकलपन ांतील बदल चे ककमतीमध्ये ि ढ होण्य ची शक्यत  असते. य चे मखु्य क िण म्हणजे 
क लव्य िि ब ांध व्य  ल र्ण ऱ्य  ब ांधक म चे (नद्य /न ले/िस्ते ओल ांडत न   ब ांध िे ल र्ण िे पलू, जमीनीच्य  
उत ि िि अिलांबनू असलेले प्रप त, रिसर्व मोजम प कि िय ची ब ांधक मे  (इत्य दींचे) सरिस्ति सांकलपन 
कि िे ल र्ते. ि ब ांधक म पिूी केलेलय  सरिस्ति सिेक्षण मध्ये त्य च  तपशील ठित असलय मळेु मळू 
प्रश सकीय म न्यतेच्य  िेळी 10 टक्के के्षि िि केलेलय  सिके्षण च्य  तुलनेत मोठ  बदल सांभितो. प्रकलप च्य  
महत्ि च्य  घटक ांच्य  सांकलपरचि तील बदल मळेु मोठी ि ढ  झ लय चे आढळलय स सांकलपरचि त बदल 
कि िे ल र्ण ऱ्य  क िण ांची  छ ननी कि िी ल र्ते. 
 
ड)  अद्यय ित मांजिु सपु्रम तील सांकलपरचि तील बदल मळेु झ लेली ककमति ढ ही भ िि ढीच  रिच ि  न 
कित  100 कोटीपेक्ष  ज स्त असलय स  अश  मोठय  ि मध्यम प्रकलप ांची सखोल छ ननी केली तसेच 
सांकलपरचि तील बदल मळेु झ लेलय  ककमति ढीची तलुन   प्रकलप च्य  एकूण ककमति ढीशी (कें द्रीय 
स िवजरनक ब ांधक म रिभ र् चे रनदेश ांक नसु ि भ िि ढ िर्ळून) केली हे प्रम ण 0.5 पेक्ष  ज स्त असलेलय  
मोठय  ि मध्यम प्रकलप ांची सखोल छ ननी सरमतीने केली. अश  प्रक िे सांकस्लपत िचनेतील झ लेली 
ककमति ढ ज स्त असण िे एकूण 25  प्रकलप असनू त्य पैकी 11 मोठे, 8 मध्यम, 2 उपस   कसचन योजन   ि 4 
बिेॅज प्रकलप रनदशवन स आले. 
 
3) व्यपप्तीतील बदलपमळेु होणपरी वपढ :- 
 
अ)  कोणत्य ही प्रकलप स मळू प्रश सकीय म न्यत  देत न  त्य त अांतभूवत असण ऱ्य  क म ांची व्य प्ती ठिलेली 
असते. उद . धिण असलय स ते कोणत्य  प्रक िचे (म ती धिण, दर्डी धिण अथि  क ाँक्रीट), ल ांबी ि उांची 
रकती िरै्िे क लि  असलय स त्य च्य  ल भके्षि नसु ि ल ांबी रकती, एक  क ठ िि क  दोन्ही क ठ िि क लि  
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असणे  योग्य ि हील,  ि रिसर्ानसु ि क टछेद य प्रम णे व्य प्ती ठिरिलेली असते. प्रत्यक्ष ब ांधक म सरुु 
झ लय नांति स्थ रनक जनत , प्रकलप ब रधत व्यक्ती तसेच लोकप्ररतरनधी य ांच्य कडून प्रकलप व्य प्तीत बदल 
किण्य ची आग्रही म र्णी केली ज ते. त्य मळेु होण िे ि ढीि फ यदे ि लोक ांचे रहत रिच ि त घेऊन अश  
म र्ण्य  श सन/मह मांडळ स्ति िरुन मांजिू केलय  रे्लय  असे तप सणीत रदसनू आले आहे. अश  क ही 
प्रकिण ांमध्ये  जि धिणस्थळी येि  ज स्त येत असेल ककि   येव्य ची रिश्ि स हवत  कमी केलय मळेु येण ऱ्य  
येव्य त ि ढ होत असेल ति  प णीस ठ  ि ढरिण्य स ठी धिण ची उांची ि ढि िी ल र्ते. क ही प्रकिणी ब िम ही 
कसचन बदलनू आठम ही केलय मळेु ल भके्षि त झ लेलय  ि ढीमळेु क लव्य च्य  ल ांबीत ि ढ कि िी ल र्ते. 
य मळेु प्रकलप च्य  सांकलपन त, रनयोजन त ि ब ांधक म त अरधक िेळ ल र्नू प्रकलप ब ांधक म क ल िधीत 
ि ढ होते आरण परिण मी सांकलपरचि तील बदल मळेु ि दिसचूीतील ि ढीमळेु ककमतीत ि ढ होते. 
 
ब)  अद्यय ित मांजिू सपु्रम तील व्य प्ती बदल मळेु झ लेली ककमति ढ ही 100 कोटीपेक्ष  ज स्त असलेलय  
मोठ्य  ि मध्यम प्रकलप ांची छ ननी केली. तसेच व्य प्तीबदल मळेु झ लेलय  ककमति ढीची तलुन  प्रकलप च्य  
ि स्तरिक ककमति ढीशी केली ि हे प्रम ण 0.5 पेक्ष  ज स्त असलेलय  मोठ्य  ि मध्यम प्रकलप ची सखोल 
छ ननी केली. अशप प्रकपरे व्यपप्तीतील बदलपमळेु झपलेली ककमतवपढ जपस्त असणपरे एकूण 23 त्यप्ैकी 
15 मोठे, 3 मध्यम, 3 उ्सप  कसचि योजिप  व 2 बरेॅज प्रकल् विदशयिपस आले.  
 
2.2.4 घटकविहपय ककमतवपढीच्यप प्रकल्पांची विवड 

 
अश  प्रक िे तीन िर्वि िीमध्ये झ लेलय  ि ढीच्य  आध िे मह मांडळरनह य मोठ्य  आरण मध्यम 

प्रकलप ांची य दी रिििणपि क्र. 2.3 मध्ये रदली आहे. असे रदसनू येईल की, य तील एकूण100 प्रकलप ांमधील 
33 प्रकलप मोठे आरण 46 प्रकलप मध्यम, 13 उकसयो ि 8 बिेॅज आहेत. मकृखोरिमां  मधील एकूण 32 
प्रकलप ांमधील 11 प्रकलप मोठे आरण 16 प्रकलप मध्यम, 5 उकसयो आहेत. त परिमां मधील एकूण 20 
प्रकलप ांमधील 3 प्रकलप मोठे आरण 13 प्रकलप मध्यम, 1 उकसयो ि 3 बिेॅज आहेत. र्ोमप रिमां मधील एकूण 
15  प्रकलप ांमधील 7  प्रकलप मोठे आरण 5  प्रकलप मध्यम, 1 उकसयो ि 2 बिेॅज आहेत. रिप रिमां मधील 
एकूण 33 प्रकलप ांमधील 12 प्रकलप मोठे आरण 12 प्रकलप मध्यम, 6 उकसयो ि 3 बिेॅज आहेत. कोप रिमने 
मोठय  ककि  मध्यम प्रकलप ांन  सपु्रम  रदली नसलय ने त्य ांचेकडील कोणत ही मोठ  अथि  मध्यम प्रकलप य त 
न ही.  

 
ििील परिच्छेद 2.2.3 (1), (2), (3), मध्ये नमदू केलय नसु ि छ ननी केलेलय  प्रकलप ची ि 6 रिशेष 

प्रकलप ची य दी ख लीलप्रम णे आहे. 
 

तक्तप क्र.-2.2 
सवमतीिे छपििी केलेलयप प्रकल्पची यपदी 

अ.क्र. प्रकलप ांचे न ि प्रकलप च  प्रक ि ककमति ढीच   उपघटक 
1 2 3 4 

महपरपष्ट्र कृष्ट्णप खोरे ववकपस महपमांडळ,्णेु 
1 रभम  (उजनी) मोठ  प्रकलप  व्य प्तीतील रिस्त ि  
2 कृष्ट्ण  प्रकलप मोठ  प्रकलप  व्य प्तीतील रिस्त ि  
3 नीि  देिघि प्रकलप मोठ  प्रकलप दिसचूीतील बदल, व्य प्तीतील रिस्त ि  
4 भ म  आसखेड प्रकलप मोठ  प्रकलप दिसचूीतील बदल  
5 उिमोडी प्रकलप मोठ  प्रकलप दिसचूीतील बदल  
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6 टेमघि प्रकलप मोठ  प्रकलप दिसचूीतील बदल  

7 त िळी प्रकलप  
मोठ  प्रकलप दिसचूीतील बदल, सांकलपीत िचनेतील 

बदल, व्य प्तीतील रिस्त ि  
8 रसन  प्रकलप मध्यम प्रकलप  व्य प्तीतील रिस्त ि  
9 रचकोि  प्रकलप मध्यम प्रकलप  सांकलपीत िचनेतील बदल 
10 मोिण  प्रकलप मध्यम प्रकलप  सांकलपीत िचनेतील बदल  
11 न रे्ि डी प्रकलप मध्यम प्रकलप दिसचूीतील बदल  

12 कृष्ट्ण  कोयन   उपस  कसचन योजन  
दिसचूीतील बदल, सांकलपीत िचनेतील 

बदल, व्य प्तीतील रिस्त ि  
13 टेंभ ू उपस  कसचन योजन  सांकलपीत िचनेतील बदल 

ववदिय ्पटबांिपरे ववकपस महपमांडळ, िपग्रू 
1 पेंच प्रकलप मोठ  प्रकलप  व्य प्तीतील रिस्त ि  

2 रनम्न िधा  प्रकलप मोठ  प्रकलप दिसचूीतील बदल, सांकलपीत िचनेतील 
बदल, व्य प्तीतील रिस्त ि  

3 र्ोसीखदुव  प्रकलप 
मोठ  प्रकलप दिसचूीतील बदल, सांकलपीत िचनेतील 

बदल  
4 हुमन  प्रकलप मोठ  प्रकलप दिसचूीतील बदल  
5 खडकपणूा मोठ  प्रकलप दिसचूीतील बदल  

6 बेंबळ  नदी  प्रकलप 
मोठ  प्रकलप  सांकलपीत िचनेतील बदल, व्य प्तीतील 

रिस्त ि  
7 उध्िव िधा प्रकलप मोठ  प्रकलप  व्य प्तीतील रिस्त ि  

8 रजर् ांि प्रकलप 
मोठ  प्रकलप दिसचूीतील बदल, सांकलपीत िचनेतील 

बदल  

9 रनम्न पैनर्ांर्  प्रकलप 
मोठ  प्रकलप दिसचूीतील बदल, सांकलपीत िचनेतील 

बदल, व्य प्तीतील रिस्त ि  
10 रनम्न पेढी प्रकलप मोठ  प्रकलप  सांकलपीत िचनेतील बदल 
11 पोथि  न ल   प्रकलप मध्यम प्रकलप  व्य प्तीतील रिस्त ि  
12 ल लन ल  प्रकलप मध्यम प्रकलप दिसचूीतील बदल  
13 पांढिी प्रकलप मध्यम प्रकलप सांकलपीत िचनेतील बदल 
14 सोन पिु टोमट  उकसयो उकसयो दिसचूीतील बदल  
15 उम  बिेॅज प्रकलप बिेॅज  सांकलपीत िचनेतील बदल 
16 पणुा-2 बिेॅज प्रकलप बिेॅज  सांकलपीत िचनेतील बदल 

तप्ी ्पटबांिपरे ववकपस महपमांडळ, जळगपांव 
1 ि घिु प्रकलप मोठ  प्रकलप  व्य प्तीतील रिस्त ि  
2 पनुांद मोठ  प्रकलप मोठ  प्रकलप दिसचूीतील बदल  

3 रनम्न त पी प्रकलप मोठ  प्रकलप दिसचूीतील बदल, सांकलपीत िचनेतील 
बदल, व्य प्तीतील रिस्त ि  

4 मोि प्रकलप मध्यम प्रकलप दिसचूीतील बदल  
5 अांजनी प्रकलप मध्यम प्रकलप व्य प्तीतील रिस्त ि  
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6 कोिडी प्रकलप मध्यम प्रकलप  सांकलपीत िचनेतील बदल  

7 रनम्न प ांझि  प्रकलप मध्यम प्रकलप 
दिसचूीतील बदल, सांकलपीत िचनेतील 

बदल  
8 ि डी शेि डी प्रकलप मध्यम प्रकलप दिसचूीतील बदल  
9 ज मखेडी प्रकलप मध्यम प्रकलप  सांकलपीत िचनेतील बदल 
10 दि  प्रकलप मध्यम प्रकलप  सांकलपीत िचनेतील बदल  
11 कुऱ्ह  िढोद  उपस  कसचन योजन   व्य प्तीतील रिस्त ि  
12 सलुि डे बिेॅज प्रकलप बिेॅज दिसचूीतील बदल  

गोदपवरी मरपठवपडप ्पटबांिपरे ववकपस महपमांडळ, औरांगपबपद 

1 रनम्न दधुन  प्रकलप मोठ  प्रकलप दिसचूीतील बदल, सांकलपीत िचनेतील 
बदल  

2 ज यकि डी प्रकलप टप्प -2 मोठ  प्रकलप व्य प्तीतील रिस्त ि  

3 म ांजि  प्रकलप मोठ  प्रकलप  सांकलपीत िचनेतील बदल, व्य प्तीतील 
रिस्त ि  

4 रनम्न तेिण  प्रकलप (प्रि ही) मोठ  प्रकलप  व्य प्तीतील रिस्त ि  
5 उध्िव पेनर्ांर्  प्रकलप मोठ  प्रकलप  व्य प्तीतील रिस्त ि  

6 न ांदिू मधमेश्िि प्रकलप 
मोठ  प्रकलप दिसचूीतील बदल, सांकलपीत िचनेतील 

बदल  
7 ि कोद प्रकलप मध्यम प्रकलप  सांकलपीत िचनेतील बदल 
8 उध्िव कुां डरलक   मध्यम प्रकलप  सांकलपीत िचनेतील बदल  
9 उध्िव म न ि प्रकलप मध्यम प्रकलप दिसचूीतील बदल  

10 ब्रम्हर्व्ह ण  उकसयो टप्प -1 
ि 2 

उपस  कसचन योजन   व्य प्तीतील रिस्त ि  

11 
शांकिि िजीचव्ह ण 

रिष्ट्णपुिूी प्रकलप 
बिेॅज  सांकलपीत िचनेतील बदल, व्य प्तीतील 

रिस्त ि  

12 ब भळी प्रकलप बिेॅज  सांकलपीत िचनेतील बदल, व्य प्तीतील 
रिस्त ि  

इतर ववशेष प्रकल् 

अ.क्र. प्रकलप ांचे न ि प्रकलप च  प्रक ि मह मांडळ चे न ि 
1 2 3 4 
1. कोंड णे लप  लघ ु कोकण प टबांध िे रिक स मह मांडळ, ठ णे 

2. क ळ-कुां भे प्रकलप जलरिद्यतु कोकण प टबांध िे रिक स मह मांडळ, ठ णे 

3. ब ळर्ांर्  प्रकलप ठेिक मे कोकण प टबांध िे रिक स मह मांडळ, ठ णे 

4. किजखेड  प्रकलप उकसयो रिदभव प टबांध िे रिक स मह मांडळ, न र्पिू 

5. मेहकिी प्रकलप मध्यम मह ि ष्ट्र कृष्ट्ण  खोिे रिक स मह मांडळ, पणेु 

6. ध मणी प्रकलप मध्यम मह ि ष्ट्र कृष्ट्ण  खोिे रिक स मह मांडळ, पणेु 

7. चणेि  लघ ुप्रकलप लघ ु कोकण प टबांध िे रिक स मह मांडळ, ठ णे 

8. ससुिी लघ ुप्रकलप लघ ु कोकण प टबांध िे रिक स मह मांडळ, ठ णे 
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2.3. वियमपांच्यप उललांघिपबपबत  ववश्लेषण :-  
 
2.3.1 प्रस्तपविप :- 
 

सरमतीच्य  क यवकक्ष  क्र.- 2.2 नसु ि (कसचन रिक स)  मह मांडळ ांनी मांजिू केलेलय  सपु्रम च्य  
प्रकलप ांची ि ढीि ककमत ही प्रचरलत रनयम ांनसु ि आहे ककि  कसे हे सरमतीने तप सणे अपेरक्षत आहे. त्य मळेु 
अांद जपिक तय ि किणे ि त्य ांच्य  मांजिूीब बत कोणते प्रचरलत रनयम प ळणे आिश्यक आहे त्य ची प्रथम  
नोंद घेऊन त्य नांति सपु्रम  देतेिेळी हे रनयम प ळले आहेत की न ही हे तप सणे प्रस्त रित आहे.  प्रश सकीय 
म न्यत  (प्रम ) ि सधु रित प्रश सकीय म न्यत  (सपु्रम ) प्रस्त ि तय ि किण्य ब बतचे रनयम पढुील सांदभामध्ये 
आढळत त. 

 
अ) मह ि ष्ट्र स िवजरनक ब ांधक म रनयम िली (मस बांरन) 
ब)  मस ब ांरन मधील रिहीत रनयम ांमध्ये िेळोिेळी सधु िण  अथि  बदल सचुरिण िे श सन रनणवय, 

परिपिक इत्य दी 
क)  सिेक्षण  ि अन्िषेण रिभ र्, मध्यिती सांकलपरचि सांघटन  आरण अरभय ांरिकी सांशोधन सांस्थ ांनी 

रनर्वरमत केलेली म र्वदशवक तत्िे/रशफ िशी. 
 
2.3.2    महपरपष्ट्र सपवयजविक बपांिकपम वियमपवलीतील तरतूदी :-  
 
1) मस ब ांरन सधु रित आितृ्ती 1984 हे रिरिध प्रक िची स्थ पत्य क मे ह ती घेण्य करित  आिश्यक असलेले 
प्रश सकीय म न्यत  (प्रम  ) आरण सधु रित प्रश सरकय  म न्यत  (सपु्रम ) ब बत प्रस्त ि तय ि किण्य ची पध्दत 
रिशद किण िे, मलूभतू सांदभव पसु्तक आहे. रनयम िलीमध्ये प टबांध िे प्रकलप ांस ठी िरे्ळय  क ही तितदूी 
आहेत. 
 
2)  रनयम िलीनसु ि (कोणत्य ही प्रकलप च्य  क म स ) प्रश सकीय म न्यत  घेणे  बांधनक िक आहे. 
प्रश सकीय म न्यत  (प्रम ) चे  प्रस्त ि म्हणजे सांबांरधत रिभ र् स त्य च्य   रिरहत  क म ांच  आरण रनयोजन च  
एक भ र् म्हणनू रदलेलय  एकूण ककमतीत रिरशष्ट्ट क मे ह ती  घेण्य स अथि  प ि प डण्य स म न्यत  
देण्य स ठी श सन स केलेली  रिनांती असते. प्रस्त ि सोबत प्र िांरभक अहि ल,  प्र थरमक स्िरुप ची 
अांद जपिके, क म ह ती  घेण्य ची  क िणे, क म  स्पष्ट्ट किण िे नक शे, ब ांधक म च्य  ज रे्सांबधी आिश्यक 
म रहती आरण इति तपशील देणे बांधनक िक आहे. परिच्छेद 141 (3) मध्ये अस  खलु स   केल  आहे की, 
प्रश सकीय  म न्यतेसोबत  असे  नक शे द्य िेत की, जेणेकरुन  प्रस्त ि ची  सिवस ध िण रुपिेष  दशवरिली 
ज ईल, पिांत ूजोपयंत पयाप्त िळेेमध्ये  रनधी  उपलब्ध  होण्य ची शक्यत  रदसत  न ही तो पयेत  प्रश सकीय  
म न्यत  देण्य त येऊ नये.  परिच्छेद 141(3) मध्ये असेही स्पष्ट्ट केले आहे की, प्रस्त ि िि सक्षम अरधक -य चे 
प्रस्त ि "त ांरिक दृष्ट्टय  परिपणूव असनू प्र थरमक अांद जपिके सम ध नक िक" असलय चे प्रम णपि देणे 
आिश्यक असते. अांद जपिके ही प्र थरमक स्िरुप ची असत त  आरण त ांरिक म न्यतेच्य  िेळी, जी  प्रम  
रमळ लय नांति त्य त क ही बदल होणे अपेरक्षत असते हे स्पष्ट्ट होते. 
 
3)  प्रम  रमळ लय नांति क म सरुू किण्य पिूी द्य िय च्य  त ांरिक म न्यतेच्य  िेळी सरिस्ति अांद जपिके कि िी 
ल र्त त. मस ब ांरनच्य  परिरशष्ट्ट 42 मधील अ. क्र.-13 मध्ये त ांरिक म न्यतेस ठीचे अरधक ि नमदू केले 
आहेत. रनयम िलीमध्ये  दिसचूीची अनजेु्ञयत  आरण भसूांप दन रिषयक अांद जपिके य बिोबिच सांकलपन  
आरण नक शे ि क म च्य  व्य प्तीब बतचे घटक रिषयी सरिस्ति रनयम रदले आहेत. य  प्रम णे ज्य  क म ांन  
प्रम  रमळ ली आहे आरण रनधी उपलब्ध केल  आहे, अश  क म ांस ठीच सरिस्ति अांद जपिके ि नक शे 



117 
 

प्र ध न्य ने कि िय चे असत त. अन्य प्रकिणी सरिस्ति अांद जपिक ि नक शे किण्य चे क म ह ती घेणे 
अपेरक्षत न ही. 
 
4)  रनयम िलीच्य  परिच्छेद 141 नसु ि प्रकलप च्य   अांद जपिक मध्ये ख लील ब बींच  सम िेश असणे 
आिश्यक आहे. 
 

1.  क म ची उरद्दष्ट्टे आरण अन्य पयाय ांच्य  तलुनेत रदलेली सांकलपन स्िीक ि हव  असण्य ब बतची 
क िणे स्प्ष्ट्ट किण ि  अहि ल. 

2.  क म ची मोजम पे,परिम णे आरण दि य ांचे सरिस्ति तक्ते  आरण क म चे सरिस्ति रिििण 
अथि  रिरनर्थदष्ट्टे  

3.  प्रत्येक घटक च्य   अांद रजत  खचाच  र्ोषि ि  आरण 
4.  अांद जपिक तील ब बी स्पष्ट्ट किण िे नक शे. 
 

    तथ पी  त ांरिक म न्यतेच्य  पिूी  घ्य िय च्य  प्रम चे िेळी प्रस्त ि ची रुपिेष  दशवरिण िे सिवस ध िण नक शे 
द्य िे ल र्त त. त्य चप्रम णे अांद जपिक तील आकडेि िी  प्रकलप च्य  खचाच  ढोबळ अांद ज देण्य पिुतीच 
मयारदत असते. 
 
5)  प्रस्त ि चे नक शे ि अांद जपिके  ह ती घ्य िय च्य  क म ची पणूव कलपन  येण्य इतपत पिेुशी असतील य ची 
ख तिजम  प्रम  देण ऱ्य  रिभ र् प्रमखु ने किण्य ची जब बद िी त्य ांचेिि असते आरण य मध्ये असण ऱ्य   
कोणत्य ही िटुीब बत अथि  तफ ितीब बत  ते जब बद ि असत त. प्रस्त ि तील महत्ि चे  घटक नीटपणे 
समजण्य किीत   आरण त्य तील अनषुांरर्क बदल ट ळण्य किीत  व्यक्तीर्त चचा आयोरजत किणे आिश्यक 
असते. 
 
6) रनयम िलीत भि देण्य त आलेले अन्य मदेु्य पढुीलप्रम णे:- 

अ)   जि क म च्य  रनरिद  रदलय  असतील ति र्ोषि -य मध्ये क म च्य  प्रत्येक ब बीचे परिम ण ि 
ककमत दशवरिण ि  र्ोषि ि  द्य ि . 

ब)   पिेुश  िेळेत आिश्यक रनधी उपलब्ध होण्य ची शक्यत  रदसनू आलय खेिीज प्र रधक ऱ्य ने प्रम  
देऊ  नये. 

क) अांद जपिक ि नक श  तय ि कित न  क म च्य  ज रे्चे भौर्ोरलक  ि अन्य ब बी रिच ि त घेणे 
आरण त्य रिषयी  अांद जपिक ांच्य  सिव स ध िण रिििण त त्य ांच्य  सम िेश किणे आिश्यक 
आहे.  

ख) ड)  भसूांप दन, क मर् ि ांस ठी त त्पिुत्य  शेडस, र्ोद मे  इ.अनषुांरर्क खचाची तितदू स्ितांिपणे 
केलेली अस िी. 

र्) अांद जपिक त म र् हून उपस्स्थत होऊ  शकण -य  अनपेरक्षत खचाच्य  ब बींस ठी आकस्स्मक 
ब ब म्हणनू 5% तितदू ठेि िी ि ही तितदू सक्षम प्र रधक -य च्य  म न्यतेरशि य अन्यि िळिू 
नये (परिच्छे 145)  

घ) रनयम ितील परिरशष्ट्ट 7 मध्ये रदलेलय  रनयम ांनसू ि आस्थ पन , हत्य िे ि सांयिे य ांची  तितदू 
अस िी. 

 
7)  अांद जपिक तील दि स ध िणपणे रिभ र्ीय दिसचूीशी रमळते जळुते  अस िेत आरण त्य त लक्षरणय बदल 
असलय स प्रकलप च्य  सिवस ध िण रिििण त  त्य ांच  खलु स  होण्य च्य  दृष्ट्टीने अांद जपिक त 
िहन ांतिे,अिघड पोहोच, भितीस िखी परिस्स्थती प ण्य ची अनपुलब्धत   इत्य दीस िख्य  चलघटक ांस ठीही 
तितदू ठेि िी (परिच्छेद 141(3) ). अांद जपिक च्य   र्ोषि ऱ्य मध्ये प्रत्येक प्रक िची क म ची एकूण  ककमत  



118 
 

द्य िी.  िहन ांति, उांची य स िखी आधी रिच ि त न घेतलेली रिशेष क िणे दिि ढीच  आध ि म्हणनू रिच ि त 
घेतलय स त्य च   असे किण ऱ्य   अरधक -य िि प्ररतकुल परिण म होऊ शकतो (परिच्छेद 142). 
 
8)  प्रकलप  ि अहि ल तय ि किण्य च्य  रिरिध  प यऱ्य ांचे क्रमश:  रनयम मस ब ांरनच्य  परिच्छेद 165 ते 170    
(प.ृ64 ते 66) ) मध्ये रदले आहेत. त्य नसु ि मखु्य  अरभयांत्य ने त ांरिक म न्यत   रदलय नांति प्रस्त ि पांचि र्थषक  
योजने अांतर्वत घेण्य स ठी कें द्रीय जल ि रिद्यतु आयोर् कडे प ठरिल  ज तो  ि त्य  योजनेस अन्य योजनेच्य  
तुलनेत प्र ध न्य ने ह ती घेण्य ची क िणे त्य मध्ये द्य िी ल र्त त.य  परिच्छेद मध्ये रदलय नसु ि क म चे स्िरूप, 
प ण्य च  स्िोत, ब ांधक म स रहत्य चे स्िोत इत्य दी रिषयी सिव तपशील द्य ि  ल र्तो. मखु्य  अरभयांत कडून 
प्रकलप अहि ल ची तप सणी झ लय िि सखोल सिेक्षण िि आध रित सरिस्ति अांद जपिके ि नक शे कें द्रीय 
जल ि रिद्यतु आयोर् कडे (CW&PC) आरण  रनयोजन आयोर् कडे (Planning Commission) म न्यतेस ठी 
प ठरिली ज त त. अभ्य सर्ट ांच्य   रशफ िशींनसु ि पढुील पांचि षीक  योजनेंच्य   अहि ल मध्ये  (कें द्र ) 
श सन कडून तप सणी ि म न्यत  रदलेलय  प्रकलप ांच  सम िेश किण्य त येतो. प्रकलप ांस ठी अांशत: ि ज्य कडून  
आरण  अांशत: कें द्र कडून - जे कजाऊ स्िरुप त ि ज्य ल  रमळ लेले असते- रनधींच  पिुिठ  किण्य त येतो ( 
परिच्छेद 165 च  शेिट ) 
 
9)  मस ब ांरनच   परिच्छेद 187 रिभ र्ीय दिसचूीशी सांबांधी आहे. रिभ र् ने तय ि केलेली  रिभ र्ीय  दिसचूी  
पणूव  ब बी, स रहत्य  आरण  मजिूी  अश  तीन प्रमखु भ र् त असते. ही दिसचूी आधीच्य  िषात प्र प्त  झ लेलय  
रनरिद िि  आध िीत असतो आरण जि आधीच्य  िषी अश  क म ची  रनरिद  आली  नसेल ति  
ब ज िभ ि िि आध रित असतो. 
 
10)  प्रकलप ह  नदीखो-य ांच्य   बहृत आि खडय च  एक भ र् असणे आिश्यक आहे. य मळेु क ही प्रम ण त 
प्रकलप ांची व्य प्ती  रनस्श्चत होते. सांपणूव प्रकलप च्य  अांरतम स्स्थतीचे  सरुुि तील च योग्य अनमु न  येणे 
आिश्यक असते, अन्यथ   धिण आरण  क लव्य ांची सांकलपने कठीण ि खर्थचक  / अव्यिह यव होऊ शकत त. 
 
11) रनरिद  रिषयक रनयम आरण  पध्दती  परिच्छेद 200 ते 212 मध्ये रदलय  आहेत रनरिद  स्स्िक िण्य  
ब बतचे रनयम परिच्छेद 217 ते 219 मध्ये रदले आहेत. 
 
12)  जलसांपत्ती  प्रकलप चे  भसूांप दन दोन भ र् त  केले  ज ते.  परहले म्हणजे रशषवक मे, ज्य मध्ये  बडुीत 
के्षि तील जरमनीच  सम िेश होतो आरण दसुिे क लिे ि रितिणपध्दती. दोन्हीमध्ये भसूांप दन ची  पध्दती 
स िखी असते भसूांप दन च  हेत,ू जरमनीच्य  हद्दीब बतचे प्रम णपि आरण  रनधीची  उपलब्धत  दशवरिण -य  
भसूांप दन रिषयक सांरहतेच्य  नमनु   "अ" नसू ि सांरहतेतील  सचून  प्रम णे प्रस्त ि तय ि कि ि  ल र्ते . 
प्र देरशक भसूांप दन अरधक -य ांच्य   स हय ने जरमनीचे सिेक्षण किण्य त येते येते आरण र् िनक श त ते 
द खिून दस्त ऐिज ठेिण्य चे क म तल ठ्य कडून  केले ज ते. प्रस्त ि रजलह रधक -य कडे प ठिल  ज तो 
त्य नांति क यद्य नसु ि क यवि ही च ल ूहोते.   
 
13)  भसूांप दन रिषय सांपणूव रिषयक प्ररक्रय  सांरहतेच्य  परिच्छेद 238 ते 245 मध्ये रदली आहे. परिच्छेद 239 
मध्ये असे म्हटले आहे की, मळू मांजिू अांद जपिक पेक्ष  अरधक  खचव येण ि असलय स आरण जि पयायी जरमन 
रमळत नसेल ति अरधक -य ने सधु रित अांद जपिक म न्यतेस ठी स दि किणे आिश्यक आहे.य पेक्ष  महत्ि चे 
म्हणजे भधू िक ने म र्णी केलेलय   िक्कमेपेक्ष  ॲिाडची िक्कम खपू कमी असलय स प्रकलप स म न्यत  देण -
य   अरधक -य च्य   पिि नर्ीरशि य अपील ची  मदुत  सांपे पयंत जमीन त ब्य त घेऊ नये. य चे क िण म्हणजे 
एकद  जमीन त ब्य त घेतलय िि श सन स रनणवय  बदलत  येत न ही. 
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2.3.3 शपसि आदेशपतील तरतदुी 
 
1) सवयसपिपरण :- 
 
अ) प्रकलप अांमलबज िणीची  सिव स ध िण क यवपध्दती मह ि ष्ट्र स िवजरनक ब ांधक म सांरहतेनसु ि किण्य त 
येते. जलसांपद  प्रकलप ांचे प्रश सकीय/सधु रित प्रश सकीय म न्यतेचे प्रस्त ि कें द्रीय जल  आयोर् च्य  
म र्वदशवक तत्ि नसु ि किण्य त येत त. मह ि ष्ट्र ि ज्य तील मोठय  ि मध्यम प्रकलप ांचे  सांकलपन मध्यिती 
सांकलपरचि सांघटन , न रशक य ांचेकडून किण्य त येते. य रशि य प्रकलप च्य  रिरिध पैलचू  अभ्य स 
किण्य स ठी ि ज्य तील िरे्िरे्ळय  यांिण च  सहभ र् घेतल  ज तो. य  पध्दतीने क म किीत असत ांन  
अनेकद  त ांरिक, व्यिह रिक, पयाििण रिषयक अडचणी येत त. अश  अडचणी रनदशवन स आलय नांति ककि  
प्रचरलत रनयम ांमध्ये, म नक ांमध्ये बदल कि िय चे असलय स श सन म फव त िेळोिळी परिपिक/श सन आदेश 
क ढले ज त त. य  श सन आदेश ांची अमलबज िणी के्षिीय अरधक ऱ्य म फव त होते. 
 
ब) जलसांपद  प्रकलप ांन  सधु रित प्रश सकीय म न्यत  देत न  क ढण्य त आलेलय  श सन परिपिक/श सन 
आदेश ांनसु ि अांद जपिक तील तितुदी असलय ची तप सणी किणे आिश्यक ठिते. त्य अनषुांर् ने सधु रित 
प्रश सकीय म न्यत  देत न  झ लेलय  ककमति ढीच  रिच ि केल  असत  ख लील घटकरनह य श सन रनणवय 
सरमतीने रिच ि थव घेतले आहेत.  
 

(1) सिवस ध िण रनणवय/परिपिक 
(2) दिसचूीब बत रनणवय/परिपिक 
(3) सांकलपरचि तील बदल ब बत रनणवय/परिपिक 
(4) व्य प्तीतील बदल ब बत रनणवय/परिपिक 

 
तक्तप क्र.2.3 

सवयसपिपरण विणयय/्वर्िके 
 

अ.क्र. शपसि विणयय ववषय 
1) Circular-IPM/4757/29235-(2)                  

dt. 18 Jan. 1965 
 नसु ि AA/RAA स ठीची अांद जपिके पिेुश  
सव्हेक्षण नसु ि ि ि स्तरिक अस िेत. 

2) Govt. of India planning commission 
No F.N.II-3(30)/75-I & CAD       dt. 
22 APR 1978. 

BC Ratio 

3) रडपीडब्ल ु 1996/16(ब)/लेख  परिक्ष  रदन ांक 
18 नोव्हें . 1996. 

ब ांधक म रनयम पसु्स्तक  रित्तीय अरधक ि मध्ये 
सधु िण  

4)  Irrigation department GR No. meeting 
1096/861/(188/96)WRP mantralya 
mumbai dt. 30 July 1997 

Making reservation for water in reservoirs 
behind new dams to provide for drinking 
water supply D.W.-15% I.W.-10% 
 

5) प टबांध िे रिभ र् श सन रनणवय सांकीणव 
1099/(166/99) जसांअ, मांि लय, मुांबई 
रदन ांक 23 जनु 1999 
 

मोठय  उकसयो श सकीय खचाने ह ती घेण्य ब बत 
श सन चे धोिण 
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अ.क्र. शपसि विणयय ववषय 
6) श सन रनणवय क्र. सांकीणव 2001/21/ 

(516/2001) लप -2  रदन ांक 18 सप्टें. 
2001. 

ि ज्य तील ल.प . योजन ांची प्रम   ि सपु्रम  
अांद जपिक तील र्ांभीि उणीि स ठी आर्थथक 
जब बद िी रनस्श्चत किणे. 

7) श सन परिपिक क्र. प ऊप्र-2005/(212/05) 
जसांअ, मांि लय, मुांबई रद. 23/2/2006 

जलसांपद /जलसांसध न च्य  रिभ र् तील योजन ांन  
प णी उपलब्धत  प्रम णपि देणे ब बत. 

8) श सन परिपिक 2009/(465/2009) मोप्र-2, 
रदन ांक 15 ज नेि िी 2010 

प टबांध िे प्रकलप ांच्य  क म ची प्र क्कलने/सपु्रम  
प्र कलने तय ि कित न  रिच ि त घ्य िय च्य  
ब बी.  
                

9) श सन परिपिक 10.20/ प्रक्र.184 
/2010/य ांरिक   रदन ांक 20 ऑक्टोबि 2010 

सिव य ांरिकी क मे य ांरिकी रिभ र् कडून करुन 
घेणेब बत. 
 

10) श सन रनणवय क्र. रनरिद  1009/ 
(560/2009) मोप्र-1, रदन ांक 22 ऑक्टो. 
2010. 

निीन रनरिद  बोल रित ांन  रनरिद  मध्ये 
मोबील यझेशन ॲडव्ह न्स ि मरशनिी ॲडव्ह न्स 
देण्य ची तितदू न ठेिणे ब बत. 

11) परिपिक मजरनप्र -2011/(24/2011)/जसां 
(आस्थ ) , रदन ांक 21 सप्टेंबि 2011. 

जलसांपद  प्रकलप ांन  प्रम  सपु्रम  प्रद न किणेस ठी 
MWRAA ची म न्यत  घेणे सांदभातील म र्वदशवक 
सचून . 
MWRAA Act. (च) नसु ि स दि कि िे. 
सपु्रम स ठी मध्यम ि लघ ु 20% पेक्ष  ज स्त ि ढ 
असलय स मे ठे ि लघ ु 10% पेक्ष  ज स्त 
असलय स 

 
तक्तप क्र.2.4 

 दरसचुी बपबत  शपसि विणयय /्वर्िक 
 

अ.क्र. शपसि विणयय ववषय 
1) रनरिदेच  Scope & Work  बदलत  येण ि 

न ही (Clause 38 चे सांदभात) 
म.स .ब ां.स.परि.220, 233 

2) परिपिक स .ब .रि.-पीडब्लएुफ-1086 / 
रसआि-103/इम िती-2 रदन ांक 8 मे 1986 

अरतरिक्त ब बीचे दि मांजिू किणे ब बत. 

3) र्ोद ििी मि ठि ड  प टबांध िे  
रद. 14 ऑक्टो.1999 च्य  परिपिक नसु ि 

रनरिद  अरधक्य ब बत अरधक ि रदले आहेत. ते 
स .ब .रि.च   श सन रनणवय डीपी डब्लय ु1996/16 
(ब) लेख  परिक्ष  रदन ांक 20/9/1997 अन्िये 
ख लील अटीच्य  अरधन आहेत. 
अट (3) नसु ि रनरिदेचे अरधक्य च ल ू दिसीुच्य  
आध िे येण ऱ्य  सधु रित ककमतीच्य  5 टक्के पेक्ष  
ज स्त न ही, पांितु प्रम  िक्कमेपेक्ष  10 ल ख ने 
ज स्त आहे अश  प्रकिणी अरधक्य स श सन ने पिूव 
मांजिूी घ्य िी. 
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अ.क्र. शपसि विणयय ववषय 
4) श सन परिपिक क्र. सांकीणव 1098/ 

(896/98) मोप्र-2  रदन ांक 4  सप्टें. 2000 
मह ि ष्ट्र स िवजरनक ब ांधक म सांरहत  (1984) 
मधील परिच्छेद क्र. 142 प्रम णे क म ची 
अांद जपिके तय ि कित ांन  रिच ि त घ्य िय ची 
ब बी  
1 रकमी.पेक्ष  ज स्त िहन अांति स अ.अ. ि 2 
रकमी.पेक्ष  ज स्त िहन अांति स म.ुअ. य ांची 
पिूवम न्यत  घ्य िी. 

5) स .ब ां.रि.श .रन. सीएटी/06/100/148/ 
इम िती-2 मांि लय रद. 16 मे 2005 

रनरिदेतील भ ि फिक कलम त  (Price 
Variation Clause) सधु िण  किणे ब बत. 

6)  म.श .परिपिक रनरिद /0308/(182/08) 
मोप्र-1रदन ांक 25 एरप्रल 2008 नसु ि 
 
श सन परिपिक रनरिद -0410/ 
(192/2010) मोप्र-1 रदन ांक 19 मे 2010 
पनुश्च: 
श सन परिपिक रनरिद  0410/ 
(192/2010)/मोप्र-1 रद. 2 नोव्हें .2010 
नसु ि अद्य यित केले. 

रनरिद  मांजिुीब बत रनणवय घेत ांन  प्रचरलत 
दि नसु ि रनरिदेची ककमत रनस्श्चत किणे. 
 
य तील सधु िण  करुन  
रनर्वरमत केल . 
 

7) श सन परिपिक रनरिद  0410/ 
(192/2012)/मोप्र-1 रद. 11 नोव्हें .2012 

अनसुरूचत रनरिद  नमनु्य तील शतव 37/38 च्य  
ि पि ििील रनबंध 

 
तक्तप क्र.2.5 

िसूां्पदि व ्िुवयसिपबपबत शपसि  विणयय/्वर्िक 
 
अ.क्र. शपसि विणयय ववषय 

1) महसलू ि िनरिभ र् क्र.एलक्यएुन 
18/2000/प्रक्र.121/आ-2 मांि लय रद. 14 
जनु 2001 

भसूांप दन क यवि हीतील रिलांब कमी किणे 

2) श सन परिपिक आिपीए 0311/प्रक्र.101 
/2-1 मांि लय, मुांबई रद. 19 म चव 2011 

मह ि ष्ट्र प्रकलपब रधत व्यक्तीचे पनुिवसन 
अरधरनयम 1999 मधील तितुदीनसु ि योग्य ि 
दजेद ि पनुिवसन 

 
तक्तप क्र.2.6 

सांकल्वचिपबपबत शपसि विणयय/्वर्िक 
 

अ.क्र. शपसि विणयय ववषय 
1) MIS-1094/(156/94)-mp(A)               

dt. 18 Feb. 1995  
canal linning -Nil-5% 
 
 

Design of canal revised procedure 
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अ.क्र. शपसि विणयय ववषय 
2) श सन परिपिक क्र. सांकीणव 1098/ 

(896/98) मोप्र-2  रदन ांक 4  सप्टें. 2000 
स रहत्य स मगु्री प णी/िहन अांति ककि  
खोदक म तील मऊ स्ति ि कठीण स्ति य च्य  
िर्ीकिण मळेु 10 टक्के पेक्ष  ज स्त बदल 
झ लय स क यवक िी अरभयांत  य ांची जब बद िी 

3) श सन पि क्र. सपु्रम 2001/(353/2001) 
मोप्र रद. 29 सप्टेंबि 2001 

1. धिण चे क टछेद ि आि खड  म.स.रच.सां. 
कडून मांजिू केलय नांति प्रकलप अहि ल कि ि . 
2. आयपीआय च्य  अांद रजत क टछेद ांिि रनरिद  
बोल िने य िि प्ररतबांध घ लण्य त येत आहे. 

4) श सन रनणवय क्र.सांकीणव 2001/68/ 
(690/2001) /मोप्र-2 रद. 15/11/2001 

मध्यिती सांकलपरचिसांघटन  न रशककडे 
सोपरिलेलय  सांकलपन ि सांकलपरचि 
प्रस्त ि सांदभात 

5) श सन रनणवय सांकीणव /101 /2001 
/(571/2001) मोप्र- रद. 9 जलैु 2002 

दर्डी ब ांधक म ऐिजी सांध नक/ Colgrout च  
ि पि 

6)  श सन रनणवय सांकीणव -0609/ 
(311/2009)/मोप्र-1 रद. 22 जनु 2009 

उपस ? कसचन योजन  क यान्िीत किणे योजनेचे 
आि खडे तय ि किणे ई. रिरिध मांडळ ची 
जब बद िी 

7) श सन परिपिक क्र.दिसचूी 
2310/(54/907)लप -2 मांि लय, रदन ांक 
3/6/2010 

 दिसचुीमध्ये अांतभूवत नसलेलय  ब बीचे (Non-
DSR items) दि ठिरिण्य सांदभात रिच ि त 
घ्य िय च्य  ब बी 

8) श सन परिपिक सांकलपन 0411/ 
(265/2011) मोप्र-1 रद. 15 सप्टें.2011 

रिरिध घटक चे सांकलपन कित ांन  घटक चे 
प्रयोजन नसु ि आिश्यक दजाचे सांध नक च  ि पि 

 
तक्तप क्र.2.7 

व्यपप्तीबपबत शपसि विणयय/्वर्िक 
 

अ.क्र. शपसि विणयय ववषय 
1 परिपिक मजरनप्र -2011/(24/2011)/जसां 

(आस्थ ) , रदन ांक 20 जनु 2013. 
जलसांपद  प्रकलप ांन  सपु्रम  प्रद न किणेस ठी 
प्रकलप च्य  व्य प्तीमधील बदल सांदभात म र्वदशवक 
तत्िे  

 
2.3.4. ववववि तपांविक सांघटिपची मपगयदशयक तत्वे 
 
1) प्रकल् अन्वेषण व सवेक्षण 
 
अ. कोणत ही जलसांपत्ती प्रकलप ह  त ांरिकदृष्ट्टय  रनकोप आरण आर्थथकदृष्ट्टय  फलप्रद होण्य स ठी 
सखोल, सवु्यस्स्थत ि सरुनयोरजत अन्िेषण ची र्िज आहे. प टबांध िे रिभ र् ांतर्वत (आत च  जलसांपद  
रिभ र्) प टबांध िे प्रकलप ांच्य  प्रश सकीय म न्यतेस ठी प्रकलप अहि ल तय ि किणे ि त्य स ठी ल र्ण िे 
सिेक्षण ि अन्िेषण किणे य करित  ि ज्य त पिूीप सनू प टबांध िे प्रकलप अन्िेषण रिभ र् ची स्ितांि यांिण  
क यास्न्ित आहे. 
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ब. प्रकलप च  आि खड  मखु्यत्िे पढुील 3 टप्प्य त केल  ज तो (मे ठय  प्रकलप ांन  ल र्ण ि  सिवस ध िण 
क ल िधी)- 

 
i. प्र थरमक सिेक्षण रटप्पणी (Preliminery Investigaion Note, PIN) सव्हे ऑफ इांरडय ने उपलब्ध 

केलेलय  जरमनीच  उांच सखलपण  ि स्थळ स पेक्षतेसह अन्य तपशील दशवरिण ऱ्य  नक श ांचे 
(Toposheets) आध िे केलेल  आि खड  (3 ते 6 मरहने) 

 
ii. प्र थरमक अन्िेषण अहि ल( Perliminery Investigaion Report, PIR)  थोडय  प्रम ण त 

प्रकलप च्य  के्षिीय स्थळी सिेक्षण च्य  आध िे केलेल  आि खड  ( 1 ते 2 िषव) 
 

iii. सरिस्ति प्रकलप अहि ल (Detailed Project Report, DPR) मह ि ष्ट्र स िवजरनक ब ांधक म 
रिभ र् च्य  हस्तपसु्स्तकेनसु ि (P.W.D. Handbook) आरण कें द्रीय जलसांस धन रिभ र् च्य  
(ministry of Water Resources) म र्वदशवक सचून ांनसु ि केलेलय  सरिस्ति सिके्षण ि 
अन्िेषण िि आध रित सरिस्ति सांकलपन करुन ह  अहि ल  केल  ज तो. ( 3 ते 5 िषव) 

 
 प्रत्येक टप्प्य त प्रकलप च्य  स ध्यतेब बत (Benefit Cost Ratio) व्यिह यवत  तप सण्य त येते ि त्य  
नांतिच ससु ध्य पढुील टप्प्य चे  प्रकलप चे सिेक्षण ह ती घेण्य त येते. 
 
क. अन्िेषण किण्य चे टप्पे  ख लीलप्रम णे असत त 
 

i. Reconnaissance : सिव सांभ व्य प्रकलपस्थळ ांमध्ये सिात योग्य अशी ज र्  रनिडण्य स ठी कि व्य  
ल र्ण ऱ्य  अन्िेषण ची रदश  ठिरिण्य स ठी आरण तसे कित न  अनेक सांभ व्य स्थळ ांपैकी एक एक 
स्थळ ब द किीत पढेु ज ण्य स ठी Reconnaissance कि िे ल र्ते. हे कित न  हि ई सिके्षण, भरू्भव 
श स्ि, भपूषृ्ट्ठीय िचन  ि क्िरचत प्रसांर्ी प ण्य स ठीचे बोअसव/कोअि लॉर् य च ही आध ि घेतल  ज तो. 
हे एक प्रक िचे सिेक्षण असनू  य स ठी अनभुिी अरभयांत  आरण अरभय ांरिकी भरू्भव श स्िज्ञ 
य ांच  सलल  घेतल  ज तो. ि त्य ांच्य  म र्वदशवन ख ली क मे केले ज ते. नद्य ांचे पिूरिसर्व, पजवन्यम न 
तपशील, भपूषृ्ट्ठीय िचनेचे सिेक्षण, स्थळ चे भरू्भीय श स्िीय अहि ल इ. स मगु्री सांकरलत करुन 
अभ्य सली ज ते. य  सिेक्षण च्य  रनष्ट्कषािरून पढुील अन्िेषण ची रदश  ठिरिली ज ते. 

 
ii. धिणस्थळ ची रनिड Reconnaissance सिेक्षण च्य  आध िे अांरतम केलेलय  स्थळ च्य  अन्िेषण च  

क यवक्रम य  टप्प्य मध्ये मोडतो. य मध्ये ख लील क यवि ही मोडते. 
 
1) अचकू भपूषृ्ट्ठीय सिेक्षण 
2) भरू्भीय श स्िीय सिेक्षण ि अन्िेषण 
3) भरू्भव श स्िीय सिेक्षण च्य  जोडील  च चणी खडे्ड घेणे ज्य ये रे् प य तील स्ति ची िचन  ि 

ब ांधक म स रहत्य चे र्णुधमव ठिरिणे शक्य होते. 
4) ब ांधक म स ठी ल र्ण ऱ्य  स रहत्य चे स्िोत  (Quarry) ि च चणी खडे्ड घेणे 
5) अांतरिम आि खडे ि खचाची अांद जपिके  तय ि किणे 

 
 म तीधिण च्य  जलरनिोधक चि स ठी ि दर्डी धिण च्य   प य स ठी जरमनीतील पक्क  खडक रकती 
खोलीिि आहे हे ठिरिणे आिश्यक असते. 
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iii.    प्रकलपस्ति ची रनिड अांरतम केलय नांति पढुील अन्िषेण स ठी प्र थरमक सांकलन ि अांद जपिके 
ख लील तपशील सांकरलत किण्य त येतो. 

 प्रकलपस्थळ च्य  िैरशष्ट्टय ल  अनरुुप अस  ब ांधक म च  प्रक ि ि प्रकलप आखणी 
 प णलोट के्षि तील सांकरलत रिश्ि स हवतेच  येि  रनस्श्चत करुन प णीस ठ  ठिरिणे. 
 बडुीत के्षि चे सिेक्षण करून त्य आध िे पणूवप णी स ठ  प तळी ठिरिणे 
 जेव्ह  धिणस्थळ ची अांरतमत: रनिड रनस्श्चत होते तेव्ह  पढुील अन्िषेण किण्य स ठी 

ल र्ण िी आध िस मगु्री र्ोळ  किण्य त येते ि त्य नसु ि ख लील ब  बी रनस्श्चत कित  
येत त. 

 
  * अांरतम  आि खड  
  * रिरनर्थदष्ट्टे (Specification) ल र्ण ि  तपशील` 
  * ब ांधक म स ठीची रिरनदवशके 
  * अांद जपिक तय ि किण्य स ठी ब ांधक म स रहत्य च्य  ककमती 
  *  प य  उपच ि सांबांधीच  क यवक्रम  
  * ब ांधक म मशीनिी आरण ब ांधक म च  क यवक्रम 
 

iv.  जल शय रनर्थमतीस ठी कि िे ल र्ण ऱ्य  रनयोजन ि सांकलपन य स ठी कि िे ल र्ण िे के्षिीय अन्िषेण 
ख लील भ र् ांमध्ये किण्य त येते.- 

 
 जल रिज्ञ न श स्िीय अन्िषेण 
 हि म न  रिषयक अन्िषेण 
 धिण त येण ऱ्य  र् ळ चे अन्िषेण 
 सिेक्षण 
 प य स ठी  च चणी खोद ई 
 ब ांधक म स रहत्य स ठी अन्िेषण 
 सांकीणव आध ि स मगु्रीचे सांकलन 
 रिशेष स्िरुप च्य  के्षिीय च चण्य  
 भसूांप दन च्य  क यवि हीचे दस्तऐिज 
 दळणिळण स धण्य स ठी कि िे ल र्ण िे अन्िेषण 
 ब ांधक म चे रनयोजन 
 जलश स्िीय प्ररतकृती अभ्य स 

 
v. के्षिीय अन्िेषण क यवक्रम चे एकां दि रनये जन सवु्यिस्स्थत असणे आिश्यक आहे. ििील प्रत्येक 

टप्प्य च  उपयोर् त्य पढुील क यवि हील  रदश  देण्य चे क म कितो. अांरतम उदे्दश स ध्य होण्य स ठी 
रिरशष्ट्ट क्रम ने टप्पे ि टप्प्य अांतर्वत क मे व्ह िी ल र्त त. रिशेषत: ििील ब), क) ि ड) य  टप्प्य मध्ये 
अन्िेषण किण ि  अरभयांत  ि सांकलपन किण ि  अरभयांत  य ांच्य मध्ये सयुोग्य समन्िय असणे जरुिीचे 
आहे. अन्िेषण क यवक्रम चे एकां दि रनये जन हे पिेुसे लिरचक अस िे ल र्ते. 

 
vi. अश  पध्दतीने अन्िेषण ि सांकलपन पणूव झ लय नांति प्रश सकीय म न्यत  अहि ल च ि खांड त तय ि 

केल  ज तो. 
 
 1. खांड -1  :- त ांरिक अहि ल ि अांद जपिके 
 2. खांड-2  :- जलरनयोजन ि सांकलपन 
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 3. खांड-3  :- नक शे 
 4. खांड-4  :- मोजम पे 
 
 ह  प्रत्येक खांड तय ि किण्य स ठी कें द्रीय जल आये र् ची म र्वदशवक तत्िे भ ितीय म नके, स .ब . 
हस्तपसु्स्तक , मध्यिती सांकलपरचि सांघटन  म र्वदशीक , श सन परिपिके य च  ि पि केल  ज तो. 
 
ड) ख त्य मधील अन्िेषण ि सिेक्षण य स ठी क यास्न्ित असलेली यांिण  
 
 जलसांपद  ख त्य तील ह ती घ्य िय च्य  जलसांपद  प्रकलप चे प्रकलप अहि ल प्रश सकीय म न्यतोस ठी 
तय ि किणे ि त्य स ठी  आिश्यक ते सिेक्षण ि अन्िेषण किणे य स ठी स्ितांि अन्िेषण ि सिेक्षण यांिण  
क यवित आहे. सिवस ध िणपणे प्रत्येक प्र देरशक रिभ र् त प टबांध िे अन्िेषण ि सिेक्षण रिभ र् त्य  त्य  
प्र देरशक रिभ र् च्य  अरधपत्य ख ली क यवित आहेत.  पणेु येथे अर्दी अलीकडील क ळ पयवत (2007 पयंत) 
प टबांध िे प्रकलप अन्िेषण ि जलसांपत्ती रनये जन मांडळ क यवित होते. औिांर् ब द येथे असेच एक मांडळ बिीच 
िषव  क यवित होते. आिश्यकतेनसु ि अशी क यालये स्थ पन किण्य त येऊन निीन प्रकलप तय ि किण्य च  
ओघ कमी झ लय नांित हळुहळु बांद किण्य त आली आहेत. क ही रठक णी य ांच्य  जोडील  सांकलपन रिभ र्ही 
आहे. जलरिद्यतु प्रकलप ांच्य  अन्िेषण स ठी एक स्ितांि मखु्य अरभयांत  क यालय  ि ज्य मध्ये क यवित होते. 
प्रकलप चे अन्िेषण पणूव झ लय नांति प्रकलप अहि ल तय ि किण्य चे क म ह ती घेतले ज ते. जे प्रकलप 
मांजिुीस ठी कें द्रीय जलआयोर् कडे प ठरिणे आिश्यक असते. त्य स ठी म र्वदशवक म्हणनू कें द्रीय जलसांस धन 
मांि लय च्य  अरधपत्य ख ली कें द्रीय जल आयोर् ने प्रसतृ केलेली म र्वदर्थशक  ि पिली ज ते. तत्क लीन 
प टबांध िे रिभ र् ने मह ि ष्ट्र स िवजरनक ब ांधक म रिभ र् हस्तपसु्स्तक  (प्रकिण-6) अन्िये म र्वदशवक म्हणनू 
प्रक रशत केलेले आहे. 
 
2  मध्यवती सांकल्वचि सांघटिप 
 
अ) मह ि ष्ट्र श सन ने तत्क लीन प टबांध िे रिभ र् च्य  अरधपत्य ख ली 1957 मध्ये मध्यिती सांकलपरचि 
सांघटन  सरुु केली. रिरिध नदी खोिे प्रकलप ांच्य  आि खडय ांचे रनयोजन ि सांकलपन तय ि किण्य स ठी ही  
रिशेष सेि  सांस्थ  म्हणनू क यवित झ ली. प्रकलप ांच्य  सांकलपन स ठी आिश्यक ते रिशेष प्रक िचे ज्ञ न 
आिश्यक असण िे अरधक िी  येथे क म किीत आहेत. य  सांस्थेच्य  स्थ पनेनांति ती श सन ची अरभय ांरिकी 
सलल र् ि म्हणनू आजही आपले िैरशष्ट्टयपणूव स्थ न रटकून आहे.  1996 च्य  दिम्य न प्रथम मह ि ष्ट्र कृष्ट्ण  
खोिे रिक स मह मांडळ, पणेु  ि त्य नांति थोडय च अिधीत अन्य प टबांध िे रिषयक मह मांडळ ांची स्थ पन  
झ लय नांति त्य  मह मांडळ ांच्य  कके्षतील धिण ची  (मोठे ि मध्यम) सांकलपने ि अनषुांरर्क क मे मध् यिती 
सांकल प  रचि सांघटन   कडे देण्य त येत त ते क म सलल र् ि म्हणनू प ि प डत आहे. 
 
ब)  ि ज्य त मह मांडळ ांची स्थ पन  झ ले नांति रिशेषत: प णीतांट  लि द च्य  रनणवय नसु ि मह ि ष्ट्र कृष्ट्ण  
खोिेचे प णी रिहीत मदुतीत अडरिणेस ठी मोठय  प्रम ण िि क मे ह ती घेतली य  सिव प्रकलप चे सांकलपन मळेु 
होण ि  रिलांब कमी किणेस ठी सांकलपनेची क मेही कां ि टद ि म फव त किण्य त आली. रिशेषत: अदय ित 
सांर्णकीय सॉफटिेअि उपलब्धीमळेु ख जर्ी सलल र् ि ांची सधु्द  सांकलपने किण्य ची क्षमत  रनमाण झ ली. 
तथ रप अशी ख जर्ी सलल र् ि नी केलेले सांकलपन म.स.रच.स., न रशक य ांचेकडून प्रम रणत (Vetting)  
करुनच म न्य किण्य त आली ि अश  सांकलपन स प्रकलप चे सांबांरधत मखु्य अरभयांत  य ांनी म न्यत  रदली. 
 
क)  मध् यिती सांकल प  रचि सांघटन  -मह ि ष्ट्र अरभय ांरिकी सांशोधन सांस्थ   य ांच  समन्िय : मध् यिती 
सांकल प  रचि सांघटनेच्य  स्थ पनेनांति 2 िषानीच मह ि ष्ट्र अरभय ांरिकी सांशोधन सांस्थेची स्थ पन  न रशक येथे 
झ ली. मध् यिती सांकल प  रचि सांघटनेकडून मह ि ष्ट्र अरभय ांरिकी सांशोधन सांस्थ   कडे िर्व केलेलय  सांकलपन 
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रिषयक समस्य ांचे रनि किण किण्य स ठी आिश्यक असलेलय  उपयोरजत सांशोधन (Applied  Research) 
मह ि ष्ट्र अरभय ांरिकी सांशोधन सांस्थेमध्ये किण्य त येते. य च  प्रमखु उदे्दश अरभय ांरिकीच्य  मलूभतू तत्ि ांच्य  
आध िे अरभय ांरिकी ब ांधक म चे ितवन ज णनू घेण्य च  प्रयत्न मह ि ष्ट्र अरभय ांरिकी सांशोधन सांस्थेकडून 
होतो. 
 
ड) मध् यवती सांकल ्   वचि सांघटिेच्यप अांतगयत मांडळ कपयालय : 
 
 मध् यिती सांकल प  रचि सांघटनेमध्ये एकां दि 5 मांडळ क यालये आहेत.  
 

1)  दर्डी धिण मांडळ  क यालय  
2)  म ती धिण मांडळ क यालय  
3)  द्व िे ि रिमोचक मांडळ क यालय  
4)  रिद्यतुर्हृ मांडळ क यालय  
5)  धिण सिुरक्षतत  सांघटन  (DSO) 

 
3. महपरपष्ट्र अवियपांविकी सांशोिि सांस्थप (मेरी) 
 
अ) ि ज्य तील धिण ांच्य  सांकलपन ि ब ांधक म य मध्ये उद्भिण ऱ्य  समस्य  तसेच ब ांधक म स रहत्य ांची 
च चणी/तप सणी किण्य स ठी रिभ र् तील स्ितांि अशी व्यिस्थ  म्हणनू मह ि ष्ट्र अरभय ांरिकी सांशोधन सांस्थ   
य  सांस्थेची स्थ पन 1959 मध्ये झ ली. ही सांस्थ  ि ज्यस्तिीय असलय मळेु रहचे क यवके्षि ि ज्यभि आहे. 
स िवजरनक ब ांधक म रिभ र् च्य  Highway Engineering तसचे Costal Engineering य  दोन  श ख ांशी 
सांबांरधत असलेल  रिभ र्ही मह ि ष्ट्र अरभय ांरिकी सांशोधन सांस्थ   सांस्थेमध्ये क यवित आहेत. अश  प्रक िे ही 
सांस्थ  दोन रिभ र् ांची स म रयक सांशोधन रिषयक र्िज भ र्िते. 
 
ब) सांस्थे अांतगयत कपययरत असलेले वविपग :- 
 
 प्रत्येक रिभ र् ह  सांशोधन अरधक िी अथि  क यवक िी अरभयांत  य ांच्य  अरधपत्य ख ली क म कितो. 

1) जलर्ती सांशोधन रिभ र्    
2) जल शय र् ळ सिेक्षण रिभ र्  
3) मदृय ांरिकी सांशोधन रिभ र्  
4) स मगु्री च चणी रिभ र्   
5) सांिचन त्मक सांशोधन ि पद थवरिज्ञ न रिभ र्   
6) सदुिू सांिेदन ि भमूरहतीश स्ि रिभ र् (Remote sensing and geological information 

system division) 
7) मह म र्व अरभय ांरिकी सांशोधन रिभ र् क्र-1  
8) उपकिणे सांशोधन रिभ र् 
9) भूांकप आध ि स मगु्री पथृ्थ:किण रिभ र्   

 
2.3.5 वियमपांचे उललांघि झपलेलयप प्रकल्पांची विवड 
 
 मह मांडळ ांनी रदलेलय  प्रकलपरनह य म रहती ि रिरिध प्रपि ांिरुन ज्य  प्रकलप ांमध्ये ककमति ढ झ ली 
आहे. आरण रिरशष्ट्ट एक अथि  अनेक घटक मांध्ये ही ि ढ झ ली आहे असे प्रकलप रनिडण्य त आले आहेत. 
झ लेली ि ढ रनयम नसु ि आहे ककि  कसे हे तप सण्य स ठी मह मांडळ ांनी सदि ि ढीस सपु्रम च्य  िेळी 
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रदलेलय  म न्यतेच्य  िेळी श सन रनणवय, आदेश अथि  म र्वदशवक सचुन ांचे प लन केले आहे क  हे तप सणे 
आिश्यक होते. य स ठी सरमतीने य  प्रकलप शी सांबांरधत के्षिीय अरधक ऱ्य ांन  मह मांडळ ांनी रदलेलय  सपु्रम शी 
सांबांरधत सिव ध रिक  ि क र्दपिे घेऊन व्यस्क्तर्त चचेस ठी बोल रिले. ध रिक  आरण त्य मधील रटप्पण्य  
प हून कोणत्य  परिस्स्थतीमध्ये य  ि ढीस मांजिूी रदली हे तप सणे शक्य झ ले. रनिडलेलय  प्रत्येक प्रकलप ांमध्ये 
आढळून आलेलय  ब बी म्हणजेच ककमति ढीची क िणे ख ली परिच्छेद  2.5 मध्ये नमदू केली आहेत. ििील 
परिच्छेद  2.3.1 ते 2.3.3 मध्ये रदलेलय  मस ब ांरन, आदेश आरण म र्वदशवक सचून  नसु ि तितदूींच्य  
प श्िवभमूीिि य  परिस्स्थतीच  अभ्य स किणे शक्य झ ले आहे. ि झ लेले उललांघन रनधारित  कित  आले.         
                                               
2.4. मपन्यतेच्यप अविकपरपांच्यप उललांघिपबपबत ववश्लेषण :- 
 
2.4.1 प्रशपसकीय मपन्यतप देण्यपचे अविकपर  
 
1)  प्रश सकीय म न्यत  (प्रम ) आरण सधु रित प्रश सकीय म न्यत  (सपु्रम ) रमळरिण्य ची पध्दत स िवजरनक 
ब ांधक म रनयम िली (मस ब ांरन) 1984 मध्ये रदली आहे. य  1984 च्य  मस ब ांरनच्य  परिरशष्ट्ट 42 मधील 
अ.क्र.-12 मध्ये जलसांपद  रिभ र् च्य  के्षिीय अरधक ऱ्य ांचे रिरिध स्ति ििील प्रम  देण्य चे अरधक ि रदले 
आहेत. य  अरधक ऱ्य च्य  मयाद  क यवक िी अरभयांत  (क .अ.) रु. 10,000/ अधीक्षक अरभयांत स (अ.अ.) रु. 
50,000/- आरण मखु्य अरभयांत  (म.ुअ.) रु. 5 लक्ष आहेत. सिव मोठे ि मध्यम प्रकलप रु. 5 लक्षपेक्ष  ज स्त 
खचाचे असलय ने त्य ांच्य  प्रम  म न्यतेचे अरधक ि आपे आप श सन कडेच येत त. त्य नांति 18 नोव्हेंबि 1996 
च्य  श सन रनणवय नसु ि हे अरधक ि ि ढरिण्य त आले. क .अ. चे अरधक ि रु. 10,000/- िरुन रु. 50,000/- 
पयंत, अ.अ. चे रु. 50, 000/- िरुन रु. 2.5 लक्ष आरण म.ुअ. चे अरधक ि रु. 5 लक्ष िरुन 25 लक्ष पयंत 
ि ढरिले श सन रनणवय त असे स्पष्ट्ट नमदू केले आहे की, ब ांधक म स रहत्य ि स मगु्रीतील ककमति ढीमळेु 
अरधक ि त सधु िण  कि िी ल र्ली आहे. आरण य मळेु असे म्हणणे ि जिी ठिेल की, 1996 पयंत सिव 
मोठय  ि मध्यम प्रकलप ांच्य  ककमती रु. 25 लक्षहून अरधक होत्य  आरण म्हणनू हे प्रकलप मांजिू किणे 
श सन च्य  अरधक ि त होते. 
 
2)  श सन स्ति िि प्रकलप ांच्य  प्रम चे अरधक ि 1974 प सनू प टबांध िे रिभ र् स होते. श .रन.क्र.एपीएस 
1073/32653-ई3 रद. 17/7/1974 (परिरशष्ट्ट ) नसु ि आांति रित्त सलल र् ि चे (आांरिस) पद प टबांध िे 
रिभ र् त रनमाण केले रे्ले. कोणत्य ही रिभ र् त एकद  क  आांरिसचे पद रनमाण झ ले की तो रिभ र् रित्त 
रिभ र् कडे ध रिक  म न्यतेस/ सहमतीस न प ठरित  त्य स रदलेलय  अरधक ि त आांरिसच्य  सहमतीने रनणवय 
घेऊ शकतो. य  पद ची रनर्थमती किण्य च  हेत ू रित्त रिभ र् कडे सांपकव  न स धत  रदलेलय  अरधक ि त 
रिभ र् ने रनणवय घ्य ि  ह च होत . ििील श सन रनणवय नसु ि त्य  िेळचे प टबांध िे ि रिद्यतु रिभ र्, इम िती ि 
िस्ते रिभ र् (त्य नांति स िवजरनक ब ांधक म रिभ र् म्हणनू प्ररसध्द) आरण कृषी ि सहक ि रिभ र् य  तीन 
रिभ र् त हे पद रनमाण केले. य  श सन रनणवय नसु ि रिशेषत्ि ने प्रकलप ांचे प्रम  आरण सपु्रम  अरधक ि देण्य त 
आले. य तील एक महत्ि ची अट अशी होती की, म न्यत  देत न  ककमतीरिषयीचे रिहीत केलेले म पदांड 
प ळ यल  हिते.  त्य त असेही नमदू केले होते की, जेव्ह  व्यय अग्रक्रम सरमतीची म न्यत  ल रे्ल तेव्ह  ती 
प टबांध िे रिभ र् ने पिस्पि घ्य िी आरण जोिि ककमतीच्य  म पदांड त प्रस्त ि असेल तोिि रित्त रिभ र् म फव त 
ध रिक  प ठरिण्य ची आिश्यकत  न ही. व्यय अग्रक्रम सरमतीची म न्यत ,  पिुक म र्ण्य  अथि  आकस्स्मक 
रनधीची आर् ऊ उचल घेण्य ची आिश्यकत  रनमाण किण ऱ्य  निीन ब बींकरित  आिश्यक असलय ने ज्य  
प्रकलप ांन  आर्थथक तितदू न ही (असे निीन प्रकलप) आरण (बजेट अरधिेशन पिूी) ज्य ांन  पिुक म र्ण्य ांची 
र्िज भ सेल अथि  ज्य ांन  योजन ांतर्वत तितदू नसलय मळेु आकस्स्मक रनधीच्य  आर् ऊ उचलीची 
आिश्यकत  असेल फक्त अशी प्रकिणे व्यय अग्रक्रम सरमतीकडे प ठि िय ची होती. 
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3)  रित्त रिभ र् ने िेळोिेळी मांजिू केलेले ककमत रिषयक म पदांड जलसांपद  रिभ र् ने उपलब्ध केले न हीत. 
पिांत ू हे म पदांड प्रकलप च्य  ससु ध्यतेशी रनर्डीत असलय ने ते िस्ततु: एख द्य  प्रकलप चे क म च ल ूठेि यचे 
की न ही य च  रनणवय ज्य िि आध रित आहे अश  ल भव्यय प्रम ण चे म पदांडच आहेत, असे समजण्य स 
हिकत न ही. ल भव्यय प्रम ण चे म पदांड ब बतच्य  रिस्ततृ म र्वदशवक सचून  कें द्रीय जल आयोर् ने रदले 
आहेत आरण रनयोजन आये र् च्य  म न्यतेने कें द्रीय जलसांस धन मांि लय ने िेळोिेळी प्रसतृ केले आहेत. 
म्हणनू, प्रम  आरण सपु्रम चे प्रस्त ि तय ि कित न  हे म पदांड क टेकोिपणे प ळ िय चे असत त आरण 
स दिकित्य  अरधक ऱ्य ने जि ते प ळले असतील तिच सक्षम अरधक ऱ्य ने म न्यत  द्य िय ची असते. 
 
4)  ककमतीच्य  म पदांड ब बत सरिस्ति म र्वदशवक सचुन  कें द्रीय जल आयोर्/जलसांस धन मांि लय ने 
ख लीलप्रम णे 3 िेळ  प्रक रशत केले आहेत. 
 

i. प टबांध िे ि बहुरिध प्रकलप ांचे सरिस्ति अहि ल तय ि किण्य च्य  म र्वदशवक सचुन  (1980) 
ii. प टबांध िे ि बहुरिध प्रकलप चे सरिस्ति अहि ल मलुय ांकन ि म न्यतेस ठी स दि  किण्य च्य  

म र्वदशवक सचुन  (1989); आरण 
iii. नदीखोिे प्रकलप ांची अांद जपिके तय ि किण्य च्य  म र्वदशवक सचुन  (1996) मोठय  ि मध्यम 

प्रकलप ांचे ल भव्यय प्रम ण देण्य रिषयी कें द्रीय जल आयोर् ने तय ि केले. य  म र्वदशवक सचून  2002 
मध्ये ि त्य नांति अखेिचे 2010 मध्ये सधु रित केले आहे. य ब बत ज्य  महत्ि च्य  मदु्य ची नोंद घेणे 
आिश्यक आहे तो म्हणजे, ल भव्यय प्रम ण नेहमीच 1.5:1 ि ख िे ल र्ते आरण फक्त अिषवणप्रिण 
के्षि त अथि  दषु्ट्क ळी भ र् त रनयोजन रिभ र् नेच रद. 22/4/1978 च्य  पि नसु ि रशरथल केलेले 
1:1 हे कमी प्रम ण ि खत  येते. 
 

5)  व्यय अग्रक्रम सरमतीब बत, रद. 2912/1976 च  एक आदेश अस  आहे की, सपु्रम चे सिव प्रस्त ि व्यय 
अग्रक्रम सरमतीकडे म न्यतेस ठी प ठि िते. तथ रप प्रम  प्रस्त ि  प्रकिणी असे म न िे ल रे्ल की, रित्तीय 
रनयम ांप सनू कोणतेही रिचलन किण्य चे अरधक ि नव्हते आरण फक्त आकस्स्मक रनधीची आर् ऊ उचल 
घेण्य ची आिश्यकत  असण ऱ्य  निीन ब बी अांतभूवत असण िी प्रम  रिषयक प्रकिणे व्यय अग्रक्रम 
सरमती कडे म न्यतेस ठी प ठि िय ची होती. 17/7/1974 च्य  श सन रनणवय नसु ि हे स्पष्ट्ट आहे की, त्य िेळी 
प्र रधक ि चे दोन स्ति अस्स्तत्ि त होते ते म्हणजे, (1) जसांरि (पिूीच  प रि) आांरिसच्य  सहमतीने (2) जसांरि 
(पिूीच  प .रि.) आांरिसच्य  सहमतीने पिांत ूव्यय अग्रक्रम सरमतीच्य  म न्यतेने. 1974 चे आदेश फक्त हे स्पष्ट्ट 
कित त की, जी प्रकिणे व्यय अग्रक्रम सरमतीकडे प ठि िय ची आहेत ती रिभ र् ने थेट व्यय अग्रक्रम 
सरमतीकडे प ठि िी ि अशी प्रकिणे रित्त रिभ र् म फव त प ठरिण्य ची आिश्यकत  न ही.  
 
6)  हे सांपणूव रचि सन 1996-1998 प सनू बदलले जेव्ह  प च कसचन रिक स मह मांडळे स्थ पन झ ली. ही 
मह मांडळे िैध रनक मह मांडळे असलय ने श सन च्य  क म ब बतच्य  रनणवय पलीकडे ज ऊन त्य ांन  नेमनू 
रदलेलय  क म शी ब ांधील होती. य  प चपैकी दोन, म्हणजेच, मह ि ष्ट्र कृष्ट्ण  खोिे रिक स मह मांडळ आरण 
त पी प टबांध िे रिक स मह मांडळ कडे श सन कडील प्रम चे अरधक ि  सोपरिण्य त आले होते. ही मह मांडळे 
रद. 15/4/1996 ि 4/12/1997 प सनू स्थ पन झ ली. अश  प्रक िची तितदू नांति स्थ पन झ लेलय  अन्य तीन 
मह मांडळ ांस म्हणजेच र्ोद ििी मि ठि ड  प टबांध िे रिक स मह मांडळ, रिदभव प टबांध िे रिक स मह मांडळ 
आरण कोकण प टबांध िे रिक स मह मांडळ ांच्य  अरधरनयम त नव्हती. त्य मळेु य  तीन मह मांडळ ांकडील 
क म ब बत प्रम चे अरधक ि पिूी य प्रम णेच श सन कडे ि रहले. अरधरनयम तील कलम 19(1) ची तितदू य  
तीन मह मांडळ ांच्य  अरधरनयम त क  घ तली न ही  य चे स्पष्ट्टीकिण श सन सरमतीस देऊ शकले न ही. पिांतु , 
असे रदसते की, मह ि ष्ट्र कृष्ट्ण  खोिे रिक स मह मांडळ आरण त पी प टबांध िे रिक स मह मांडळ य  दोन 
मह मांडळ ांन  कें द्रीय नदीखोिे प णी तांट  लि द च्य  रनणवय नसु ि, ि ज्य ल  नेमनू रदलेल  प णी कोट  रदलेलय  
क लमयादेत स ठरिल  ज ईल य ची रनस्श्चती करित  रनणवय घेत  य िते य  हेतनेू ते अरधक ि 19(1) नसु ि 
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रदले होते. अशी कोणतीच क म ची घ ई अन्य तीन मह मांडळ ांस नव्हती. तथ रप 2003 मध्ये ही स्स्थती बदलली. 
जेव्ह  रद. 4/12/2003 च्य  श सन रनणवय द्व िे प्रम  आरण सपु्रम चे अरधक ि अन्य तीन मह मांडळ ांन  सधु्द  
देण्य त आले.  
 
7)  पांित ु रद. 4/12/2003 च्य  रनणवय कडे येण्य पिूी हे लक्ष त ठेिणे आिश्यक आहे की, रिदभव, मि ठि ड  
आरण उिवरित मह ि ष्ट्र िैध रनक रिक स मह मांडळ च्य  1994 च्य  आदेश तील रनयम 7 ख ली मह ि ष्ट्र च्य  
म . ि ज्यप ल य ांनी रद. 15/12/2001 नसु ि रदलेलय  रनदेश ांप्रम णे श सन च्य  प टबांध िे रिक स मह मांडळ ांचे 
प्रम  ि सपु्रम  देण्य चे अरधक ि मयारदत किण्य त आले. य  रनदेश तील परिच्छेद 7.10 नसु ि असे म्हटले आहे 
की, ह ती घेतलेलय  प्रकलप ांच्य  पतूवतेची िचनबध्दत  ि खण्य स ठी उिवरित मह ि ष्ट्र तील प्रकलप ांची रशललक 
क म ांची ककमत रु. 7384 कोटी इतकी मोठी असलय ने त्य स प्र ध न्य देऊन कोणतेही निीन प्रकलप सरुु करु 
नयेत. तथ रप रिदभव आरण मि ठि डय मध्ये क ही निीन प्रकलप घेण्य स थोड  ि ि ि हील क िण िचनबध्द 
क म ांच  उिवरित सिव तुलनेत कमी असलय मळेु आजपयवत हे आदेश ज िी असनू इति कोणत्य ही सचून ांमळेु ते 
अनपुयकु्त  झ ले न हीत आरण ते निीन केळकि सरमतीच्य  अहि ल िि आध रित निीन सचून  रमळेपयंत 
तसेच ज िी ि हील. 
 
8) रद. 4/12/2003 च्य  श सन रनणवय नसु ि असे म्हटले आहे की, प च मह मांडळ ांमध्ये सम नत  
आणण्य स ठी ि अनशेुष सरमतीच्य  रशफ िस केलय प्रम णे आांतिि ज्यीय कसचन अनशेुष च ि िषात दिू 
किण्य स ठी नेहमीचे ककमतीचे म पदांड आरण प णी उपलब्धीचे प्रम णपि ची अट प ळून, उिवरित तीन 
मह मांडळ ांस प्रम  आरण सपु्रम चे अरधक ि प्रद न किण्य त आले आहेत. य  श सन रनणवयत रिशेषत्ि ने नमदू 
केले आहे की, मह मांडळ ांच्य  मखु्य लेख  ि रित्तीय अरधक ऱ्य च्य  सहमतीने प्रम  ि सपु्रम चे अरधक ि  
ि पि िेत. व्यिस्थ पकीय सांच लक चे पद प चही मह मांडळ त रनमाण केले रे्ले आरण सरचि, जलसांपद  य ांन  
मकृखोरिमचे व्यिस्थ पकीय सांच लक म्हणनू नेमले रे्ले. म ि प चही मह मांडळे िैध रनकरित्य  स्ितांि 
असलय मळेु अश  प्रक िचे आदेश क ढण्य ची क यदेशीि रिधीग्र हयत  तप सली होती क  हे स्पष्ट्ट झ लेले 
न ही. यप शपसि विणययपत कसचि महपमांडळपच्यप अविवियमपत अिरुु् बदल करण्यपत येतील असे 
प्रसतृ केले होते तथपव् अद्यप््यंत ही कपययवपही झपली िपही. 
 
9) हे लक्ष त घेण्य जोरे् आहे की, रद. 4/12/2003 च्य  श सन रनणवय स रित्त रिभ र् ची सहमती असलय च  
उललेख त्य त न ही, ि त्य ची प्रतही रित्त रिभ र् स रदलेली रदसत न ही. असे ही आढळून येते की, रित्त रिभ र् 
अजनूही अश  समजतुीत होत  की, जलसांपद  रिभ र् स रदलेले अरधक ि त्य  रिभ र् कडून अद्य पही 
ि पिण्य त येत आहेत क िण सन 2005 मध्ये रद. 29/11/2005 च्य  रनणवय द्व िे रित्त रिभ र् ने जसांरिस 1974 
मध्ये रदलेले आांरिस च्य  सहमतीने प्रम  आरण सपु्रम चे अरधक ि क ढून घेतले  (ि व्यय अग्रक्रम सरमतीकडे 
थेट प्रस्त ि प ठि िय चे). रद. 21/9/2005 च्य  आदेश तील िणवन िरून हे स्पष्ट्ट होते.  
 
10)  त्य  दिम्य न एक  महत्ि च्य  घटनेने प्रम  देण ऱ्य  अरधक ऱ्य ांिि मोठ  परिण म झ ल . ती म्हणजे 
मह ि ष्ट्र जलसांपत्ती रनयमन प्र रधकिण अरधरनयम 2005 मांजिू झ ल . य  क यदय तील कलम 11 (च) 
(इांग्रजीत 11f) नसु ि प्र रधकिण स एख द  प्रस्त ि ह , एक त्मीकृत ि ज्य जलसांपत्ती आि खडय शी ससुांर्त 
आहे, तसेच तो आर्थथक, जलश स्िीय ि पयाििणीय क्षमतेच्य  दृष्ट्टीनेही ससुांर्त आहे अरण जेथे प्रस्ततृ असेल 
तेथे तो आांतिि ज्यीय हक्कद िीच  अांतभाि असलेलय , न्य यरधकिण च्य  कि िन म्य ांनसु ि ककि  
हुकूमन म्य नसु ि ि ज्य च्य  ब ांरधलकीशी ससुांर्त आहे, य ची सनुस्श्चती किण्य च्य  दृष्ट्टीने, उपखोिे आरण 
नदीखोिे स्ति ांििील प्रस्त रित जलसांपत्ती प्रकलप ांच  आढ ि  घेणे ि त्य ांन  म न्यत  (Clearance) देणेचे 
अरधक ि रमळ ले. य च  अथव य पढेु प्र रधकिण च्य  म न्यतेरशि य कोणतीही प्रम  रदले ज ण ि न ही. आढ ि  
रिषयक तितदूीब बत, ती सपु्रम स ल र् ूआहे क  य रिषयी थोडी स शांकत  आहे ि ख लील परिच्छेद 2.4.2 
मध्ये य ची अरधक चचा केले आहे. म .ि ज्यप ल ांनी रदलेलय  सचून ांचे अनपु लन झ ले आहे क  य ची रनश्चती 
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किण्य ब बत रिशेष जब बद िी सधु्द  प्र रधकिण िि सोपरिली असलय ने, कलम 11 (च) नसु िच्य  
क याव्यरतरिक्त ही ज स्तीची ब ब होती. कसेही असले तिी , ह  क यद  मांजिू केलय िि श सन स तसेच 
मह मांडळ स प्रम  आरण सपु्रम  म न्यतेपिुी प्र रधकिण ची म न्यत  घेणे बांधनक िक ठिले. कलम 11 (च) ची 
दसुिी तितदू लक्षणीय आहे क िण, त्य त स्पष्ट्ट नमदू आहे की, मि ठि ड  आरण रिदभातील प्रम  आरण 
सपु्रम चे अरधक ि सांबांरधत मह मांडळ स आहेत. परिण मत: य च  अथव 2003 चे आदेश र्ोद ििी मि ठि ड  
प टबांध िे रिक स मह मांडळ औिांर् ब द आरण रिदभव प टबांध िे रिक स मह मांडळ च्य  ब बत ल र् ू पडण ि 
न ही आरण फक्त कोकण प टबांध िे रिक स मह मांडळ अश  िैध रनक अरधक ि प सनू दिू ि रहले ि म्हणनू ते 
2003 च्य  आदेश िि अिलांब ूि रहले.  
 
11)  अश  प्रक िे हे स्पष्ट्ट आहे की, प्रम  आरण सपु्रम  अरधक ि मकृखोरिमल  1996 प सनू आरण त पी 
प टबांध िे रिक स मह मांडळ ल  1997 प सनू ि पित  आले, जलसांपद  रिभ र् कडून रद. 4/12/2003 प सनू हे 
अरधक ि उिवरित तीन मह मांडळ ांन  सधु्द  रमळ ले. रद. 29/11/2005 मध्ये जेव्ह  रित्त रिभ र् च्य  
आदेश नसु ि जलसांपद  रिभ र् चे अरधक ि क ढून घेण्य त आले, त्य िेळेस के्षिीय अरधक ऱ्य ांकडून असे 
आपे आपच र्हृीत धिले रे्ले की, मह मांडळ ांकडे सधु्द  हे अरधक ि आत  ि रहले न हीत आरण सिव प्रकिणे 
मह मांडळ कडून जलसांपद  रिभ र् कडे आरण जलसांपद  रिभ र् कडून रित्त रिभ र् कडे प ठरिण्य ची प्ररक्रय  
च ल ूझ ली. ि स्तरिकत: य  िेळेपयंत प च पैकी दोन मह मांडळ ांन  आधीच (प्रम /सपु्रम  म न्यतेचे) िैध रनक 
अरधक ि प्र प्त झ ले आरण म्हणनू उिवरित तीन मह मांडळ चे प्रस्त ि श सन कडे येणे आिश्यक होते.                  
रद. 4/12/2003 चे आदेश िद्द किण्य ब बत कोणत ही रनणवय घेतलेल  आढळत न ही. 
 
12)  जलसांपद  रिभ र् ने रित्त रिभ र् च्य  हे रनदशवन स आणनू रदले न ही की, रकम न प चपैकी दोन 
मह मांडळ न  आत  िैध रनक प ठबळ असलय मळेु प्रम  अथि  सपु्रम चे त्य ांचे प्रस्त ि रित्त रिभ र् कडे 
प ठित  येण ि न हीत, आरण त्य मळेु खऱ्य  समस्य ांन  सरुुि त झ ली. रद. 4/12/2003 चे आदेश सधु्द  रित्त 
रिभ र् च्य  रनदशवन स आणले रे्ले न हीत आरण म्हणनू रित्त रिभ र् च्य  2005 च्य  जलसांपद  रिभ र् चे 
अरधक ि कमी किण्य च्य  रनणवय ची अांमलबज िणी च ल ू झ ली. य करित  रित्त रिभ र् स सन 2005 चे 
आदेश अांमल त आणत  येण ि न हीत किण असे आदेश देण्य चे अरधक ि आत  श सन कडे न हीत असे 
कळरिणे ह  योग्य म र्व होत . असे केले असते ति, त्य मळेु रनये जन आरण रित्त रिभ र् ांन  उपलब्ध रनधी 
मोठ्य  के्षि िि अलप प्रम ण त रिखरुन मोठ्य  प्रम ण ििचे द रयत्ि येऊ न  देण्य करित  पयायी म र्व शे धत  
आल  असत . िस्तुत: प्रम  आरण सपु्रम चे प्रत्येक प्रस्त ि श सन च्य  प तळीिि जसांरि आरण रित्त 
रिभ र् कडे तप सण्य ऐिजी मह मांडळ ांनी कोणतेही द रयत्ि स्िीक रू नये आरण निीन म न्यत  देऊ नये असे 
स धे धोिण त्मक आदेश देत  आले असते. योग्य पयायी म र्व म्हणजे, मह मांडळ च्य  क यवक रिणी 
सरमतीमधील रित्त रिभ र् आरण रनयोजन रिभ र् च्य  प्ररतकनधीन  उपलब्ध रनधी मोठय  के्षि िि अलप 
प्रम ण त रिखरुन मोठ्य  प्रम ण ििचे द रयत्ि रनमाण किण्य स क िणीभतू होण ऱ्य  प्रम  अथि  सपु्रम  देऊ 
नयेत अश  सचून  देणे ह  होत . 
 
13)  त्य पढुील दोन िषात म्हणजेच सन 2006 आरण 2007 मध्ये 2005 च  रनणवय रशरथल किण्य स ठी रित्त 
रिभ र् कडून अनेक आदेश देण्य त आले. हे आदेश मखु्यत्ि ेपढुील ब बींशी सांबांरधत होते. (अ) रिदभाच्य  6 
रजलहय ांमध्ये पांतप्रध न पकेॅज आरण एआयबीपी (28/7/2006) (ब) न ब डवकडून रनधी रमळ लेले प्रकलप 
(30/11/2006) (क) सांपणूव ि ज्य तील अनशेुष असलेले 21 रजलहे (13/3/2007) (ड) सांपणूव रिदभव आरण 
मि ठि ड  (10/4/2007) आरण शेिटी (इ) उिवरित मह ि ष्ट्र तील अनशेुषग्रस्त 9 रजल् ांकरित  
(11/6/2007). परिरशष्ट्ट 2.3 िि हे सिव आदेश एकरितपणे ठेिण्य त आले आहेत. य  आदेश ांमळेु जलसांपद  
रिभ र् स (पयाय ने 4/12/2003 च्य  अरधक ि प्रद न नसु ि मह मांडळ ांस आरण सेक्शन 11 (च) मधील दसुऱ्य  
परिच्छेद तील तितुदीनसु ि, मजरनप्र स) हे प्रदेश /रजलहय तील प्रकलप ांस श सन कडे सांदभव न कित  प्रम  
देण्य ची अनजु्ञ  रमळ ली. य तील कोणत्य च आदेश मध्ये म . ि ज्य प ल ांच्य  सचून ांच  अथि  मजरनप्र च  
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सांदभव रदल  रे्ल  न ही. पिांतु , केिळ य  िटुीमळेु मह मांडळ ांन  मजरनप्र  क यद्य तील कलम 11 (च) अथि  
ि ज्यप ल ांच्य  सचून  रिच ि त न घेत  प्रम  देण्य ची मोकळीक ि रहली असे समजत  येण ि न ही. 
 
14)  रदन ांक 21/8/2009 मध्ये मह मांडळ ांचे श सन कडे अथि  रित्त रिभ र् कडे सांदभव न कित  प्रम  आरण 
सपु्रम  देण्य चे अरधक ि 6 अनशेुषग्रस्त रजलहय पिुते म्हणजेच मि ठि डय तील 2 (ज लन  ि उस्म न ब द) 
आरण रिदभातील 4 (बलुढ ण , अकोल , ि रशम ि र्डरचिोली) मयारदत किण्य त आले. लक्षणीय ब ब 
म्हणजे हे आदेश रित्त रिभ र् च्य  सहमतीने रनर्वरमत केलेले रदसत न हीत. म्हणनू प्ररक्रय त्मकदृष्ट्टय  
परिस्स्थती अशी होती की, य  6 रजल् ांमधील रिदभव आरण मि ठि डय तील उिवरित भ र् तील सिव प्रकलप ांस 
रित्त रिभ र् कडे सांदभव न कित  जलसांपद  रिभ र् म फव त म न्यत  देत  येत होती. 
 
2.4.2 सिुपवरत प्रशपसकीय मपन्यतप देण्यपचे अविकपर  
 
1)  सरमतीच्य  क यवकके्षमधील परिच्छेद क्र. 2.2 ची क यवकक्ष  प च मह मांडळ ांनी रदलेलय  सपु्रम शी मयारदत 
आहे. म्हणनू सपु्रम च्य  म न्यत  ये ग्य अरधक ऱ्य ांकडून रदलय  क  ह  मदु्द  मह मांडळ ांनी रदलेलय  सपु्रम शी 
रनर्रडत आहे. पिांत,ू बहुतेक प्रकिणी, सपु्रम  मह मांडळ ने द्य िी, क  श सन ने द्य िी य ब बत सतत, बदलत्य  
आदेश मळेु सपु्रम  दोन्ही स्ति िि रदलय  रे्लय  आहेत. उद . परहली सपु्रम  श सन ने रदली असेल ति पढुील 
दोन सपु्रम  मह मांडळ ने आरण अखेिची सपु्रम  पनु्ह  श सन ने रदली. श सन ने सपु्रम  रदलेले प्रस्त ि मळूचे 
मह मांडळ ने केलेले असलय मळेु जोिि एकतिी सपु्रम  मह मांडळ ने रदली असेल तोिि त्य च प्रकिण त 
मह मांडळ ि श सन अश  दे घ ांनीही रदलेलय  सपु्रम त फिक न कित  अशी प्रकिणे सरमतीच्य  तप सणीच्य  
य दीत सम रिष्ट्ट किण्य त आली आहेत. 
 
2)  मह ि ष्ट्र स िवजरनक ब ांधक म सांरहतेच्य  परिच्छेद 134 नसु ि जेव्ह  एख द्य  क म ििील खचव प्रम  
ककमतीपेक्ष  रिहीत मयादेपरलकेडे ि ढत असेल अथि  ि ढण ि आहे असे रदसत असेल ति सधु रित ककमतीस 
म न्यत  देण्य चे अरधक ि असलेलय  सक्षम प्र रधक ऱ्य कडून सपु्रम  घेतली प रहजे. सांरहतेमध्ये सपु्रम स ठी 
सक्षम प्र रधक िी कोण हे स्ितांिपणे नमदू केलेले न ही आरण म्हणनू असे सक्षम अरधक िी सांरहतेच्य  परिरशष्ट्ट 
42, ब ब क्र.12 नसु ि ि त्य नांति ििील परिच्छेद 2.4.1.2 मध्ये रदलय प्रम णे रद. 18 नोव्हेंबि 1986 च्य  श सन 
रनणवय नसु ि 1996 असलय चे र्हृीत धिण्य त आले आहे. आधी नमदू केलय प्रम णे प्रम  प्रम णेच सपु्रम चे हे 
अरधक ि इतके कमी आहेत की, क ही लप  प्रकलप िर्ळत  अन्य सिव प्रकलप ांचे प्रस्त ि श सन कडे म न्यतेस 
स दि किणे भ र् हे ते. 
 
3)  ििील परिच्छेद 4.1 मध्ये रदलय नसु ि श सन स्ति िि प्रम  रिषयक आदेश जिी सिवस ध िणपणे सपु्रम  
प्रकिणीही ल र् ू असले तिी क ही रिरशष्ट्ट अपि द/तितदुी सपु्रम  ब बत िेळोिेळी केलय  रे्लय  ि त्य  
रिच ि त घेणे आिश्यक आहे. रद. 17/7/1974 च्य  आदेश नसु ि प्रम  आरण सपु्रम  देण्य चे अरधक ि आांरिस 
च्य  सहमतीने आरण त्य नांति ज्य  प्रकिणी प्रस्त ि व्यय अग्रक्रम सरमतीकडे प ठरिणे आिश्यक असेल ते 
रित्त रिभ र् म फव त न प ठरित  थेट प ठरिण्य चे बांधन घ लनू, रित्त रिभ र् ने प्रश सकीय रिभ र् स (जसांरिस)  
रदले होते. पिांतु असे आढळते की, सपु्रम  रिषयी ज्य  प्रकिणी सधु रित अांद जपिक तील ि ढ, मळू रनये जन त 
बदल इत्य दी क िण ने असेल आरण फक्त दिसचूीतील ि ढीमळेुच नसेल, असे प्रस्त ि व्यय अग्रक्रम 
सरमतीकडे प ठि िय चे होते. रद. 29 रडसेंबि 1976 च्य  रित्त रिभ र् ने रनर्वरमत केलेलय  आदेश नसु ि ज्य  
प्रिकणी मळू ककमतीपेक्ष  रु. 5 लक्ष अथि  15 टक्के ि ढ होत असेल असे सिव प्रस्त ि ि ढीची क िणे 
कोणतीही असली तिी सपु्रम स ठी रित्त रिभ र् ि व्यय अग्रक्रम सरमतीकडे प ठि िय चे होते. हे आदेश रद. 18 
मे 1999 पयंत प्रचरलत/ ि पि त ि हीले. रद. 18/5/1999 च  श सन रनणवय ह  सपु्रम  सांबांरध मैल च  दर्ड अस  
समज ि  ल रे्ल. 
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4)  दोन मह मांडळ स्थ पन केलय च  रदन ांक प सनू  (म्हणजे 25/1/1996 ि 4/12/1997)  रदन ांक 18/5/1999 
दिम्य नच्य  क ल िधी सांभ्रम च  आहे. 1999 च  रनणवय भ िी परिण मक िक (Prospective effective) आहे 
आरण तो दोन मह मांडळ ांच्य  स्थ पनेप सनू  रद. 18/5/1999 च्य  श सन रनणवय पयंतच्य  क ल िधीत रदलेलय  
सपु्रम ांरिषयी क हीच नमदू कित न ही. 1976 च्य  श सन रनणवय नसु ि सपु्र मचे सिव प्रस्त ि व्यय अग्रक्रम 
सरमतीकडे प ठि िय चे होते. पिांत,ू दोन मह मांडळ ांन  (मकृखोरिम आरण त प रिम) असलेलय  िैध रनक 
अरधक ि ांनसु ि सपु्रम चे अरधक ि मह मांडळ कडे हे ते. 18 मे 1999 च  सपु्रम  प्रस्त ि ांच्य  म न्यतेब बतच  
सिवसम िेशक श सन रनणवय य  सांभ्रम मळेुच क ढणे क्रमप्र प्त झ ले अस ि.े पिांतु क यद्य नसु ि पह यचे 
झ लय स, क यद  आरण रनयम य मध्ये क यद्य चे िचवस्ि ि ह िे आरण म्हणनू य  दोन मह मांडळ ांच्य  सांभ्रम 
क ल िधीत सपु्रम चे अरधक ि श सन कडे नव्हे ति त्य  दोन मह मांडळ कडेच ि हत त. 
 
5)  प रिच्य  रद. 18/5/1999 च्य  आदेश नसु ि सपु्रम  प्रस्त ि 4 िर्ांमध्ये रिभ र्ले होते. 
 

अ)  ज्य  प्रकिणी झ लेल  खचव मळू प्रम पेक्ष  कमी आहे आरण सधु रित अांद जपिक ल भव्यय चे 
म पदांड त बसते. अशी प्रकिणे व्यय अग्रक्रम सरमतीकडे प ठि ि यचे होते. आांरिसच्य  सहमतीने 
जसांरिस मांजिू कित  येतील. 

 
ब)  जेथे झ लेल  खचव मळू प्रम पेक्ष  कमी आहे पिांत ूसधु रित अांद जपिकीय ककमत ल भव्यय प्रम ण त 

बसत न ही अशी प्रकिणे रित्त, रनये जन रिभ र् आरण व्यय अग्रक्रम  सरमतीकडे  प ठि िी 
ल र्तील. 

 
क)  ज्य  प्रकिणी झ लेल  खचव मळू प्रम पेक्ष  ज स्त असनू सधु रित अांद रजत ककमत ल भव्यय 

प्रम ण च्य  रनकष त बसते, अशी प्रकिणे रनये जन रिभ र् ि रित्त रिभ र् च्य  सहमतीने जसांरिस 
मांजिू कित  येतील तथ रप व्यय अग्रक्रम सरमतीची म न्यत  घेण्य ची र्िज नसेल आरण 

 
ड)  ज्य  प्रकिणी खचव मळू प्रम पेक्ष  ज स्त असनू सधु रित अांद रजत ककमत ल भव्यय प्रम ण चे 

रनकष ांची पतूवत  करु शकत न ही, अशी प्रकिणे रनये जन, रित्त आरण व्यय अग्रक्रम सरमतीच्य  
म न्यतेस स दि कि िी ल र्तील. 

 
6) ििील िर्वि िीच  स ि ांश अस  की, ल भव्यय प्रम ण त बसण िी आरण मळू अांद जपिक पेक्ष  कमी खचव 
झ लेली (अ िर्वि िी) प्रकिणे िर्ळत  सिव प्रस्त ि सपु्रम स ठी श सन कडे प ठि ि ेल र्तील. तथ रप हे फक्त 
र्ोमप रिम, रिप रिम आरण कोप रिम य ांन च ल र् ूहोते. क िण य च रद. 18/5/1999 च्य  आदेश मध्ये पढेू 
असेही म्हटले आहे की, सपु्रम  म न्यतेचे अरधक ि मकृखोरिम आरण त प रिम ल  ज्य  क यद्य ख ली ते झ ले 
आहेत त्य नसु ि आधीच प्र प्त झ ले आहेत आरण ती मह मांडळे ल भव्यय प्रम ण आरण झ लेल  खचव रकती ही 
असेल तिी सपु्रम  प्रस्त ि मांजिू करु शकत त. फक्त जेव्ह  एख द्य  सपु्रम च्य  प्रस्त ि मळेु मह मांडळ ल  त्य  
िषी रनयत रनधीपेक्ष  अरधक खचव होण्य ची शक्यत  होत असलय स तो प्रस्त ि श सन कडे प ठरिण्य ची र्िज 
ि हील. 
 
7)  य पिूी नमदू केलय नसु ि रद. 4/12/2003 च्य  रनणवय द्व िे प रिने ििील परिच्छेद 4.2. 2 मधील (अ) चे 
अरधक ि उिवरित तीन मह मांडळ ांन  रदले. त्य चिेळी (ब), (क)आरण (ड) स ठीचे अरधक ि मकृखोरिम आरण 
त प रिम कडून क ढून ते श सन कडे घेतले. य मळेु रद. 4/12/2003 च्य  रनणवय मळेु सपु्रम  म न्यतेसांदभात सिव 
मह मांडळ ांमध्ये एक ि क्यत  आली आरण जेथे ल भव्यय प्रम ण चे, म पदांड चे आरण मळू अांद रजत ककमतीच्य  
तुलनेत खचाच्य  मयांद चे उललांघन होत नसेल अशी प्रकिणे िर्ळत  सपु्रम चे अरधक ि आत  मह मांडळ ांकडे 
ि रहले. 
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8)  रद. 27/2/2004 च्य  आदेश नसु ि सपु्रम  प्रस्त ि व्यय अग्रक्रम सरमतीकडे प ठि िय ची र्िज न ही आरण  
अांरतम म न्यतेचे अरधक ि प्रध न सरचि (रित्त) य ांचेकडे व्यय अग्रक्रम सरमतीचे सदस्य सरचि य  न त्य ने 
ि हतील असे स्पष्ट्ट किण्य त आले. रद. 4/12/2003 च्य  आदेश च्य  प श्िवभमूीिि रद. 27/2/2004 चे आदेश 
स्िभ रिकत: अश  सपु्रम  प्रस्त ि ांन च ल र् ूहोते. ज्य मध्ये ल भव्यय प्रम ण चे म पदांड आरण मळू अांद रजत 
ककमतीच्य  तुलनेत खचाच्य  मयांद चे उललांघन होत असेल फक्त अशीच प्रकिणे आत  श सन कडे य िय ची 
होती आरण िर्वि िी (अ) मधील प्रस्त ि च्य  म न्यतेचे अरधक ि जसांरि कडेच (आरण म्हणनू मह मांडळ ांकडे) 
ि हीले. 
 
9)  जिी िर्वि िी (अ) मधील प्रस्त ि, म्हणजेच ल भव्यय प्रम ण त बसण िी आरण मळू अांद जपिक पेक्ष  कमी 
खचव झ लेली, रद. 4/12/2003 च्य  रनणवय नसु ि मह मांडळ मांजिू करु शकत होते, तिी असे रदसनू येते की, 
ििील परिच्छेद 2.4.1.12 मध्ये नमदू केलय नसु ि रद. 29/11/2005 च्य  आदेश नांति सिव मह मांडळ ांनी 
िर्वि िी (अ)  मधील सपु्रम  प्रस्त ि सधु्द  श सन स प ठरिणे सरुू केले. म्हणनू रद. 30/9/2006 च्य  
आदेश नसु ि जसांरिकडून पनु्ह  अस  खलु स  किण्य त आल  की, रित्त रिभ र् चे रद. 29/11/2005 चे 
आदेश फक्त प्रम  प्रस्त ि ांस ठीच ल र् ू आहेत. ज्य मळेु िर्वि िी (अ) मधील सपु्रम  प्रस्त ि ांची म न्यत  
जसांरिकडेच (आरण म्हणनू मह मांडळ ांकडे) ि हीली आहे. 
 
10) पिांत,ू रद. 30/9/2006 च्य  आदेश प सनू 7 रदिस ांच्य  आत रदन ांक 7/10/2006 च्य  िेर्ळ्य  
आदेश नसु ि (परिपिक) सांपणूव परिस्स्थती प लटली आरण िर्वि िी (अ) मधील प्रस्त ि सह सपु्रम चे सिव 
प्रस्त ि रित्त रिभ र्/व्यय अग्रक्रम सरमतीकडे म न्यतेस्ति स दि किणे आिश्यक ठिले. हे परिपिक रिशेषत: 
रित्त रिभ र् चे रद. 25/11/2005 चे आदेश सपु्रम स अनजेु्ञय असलय ब बत रित्त रिभ र् शी सलल मसलत 
करुन रनर्वरमत केले असलय मळेु िैरशष्ट्यपणूव होते. य च  अथव अस  झ ल  की, सिव च िही िर्वि िीतील सपु्रम  
प्रस्त ि आत  केलेल  खचव आरण ल भव्यय प्रम ण क हीही असले तिी श सन कडे म्हणजे रित्त रिभ र् कडे 
येणे आिश्यक ठिले. य तील फक्त िर्वि िी (क) मधील प्रस्त ि प्रध न सरचि (रित्त) य ांन  मांजिू कित  येत 
होते आरण इति सिव प्रस्त ि व्यय अग्रक्रम सरमतीकडे म न्यतेस्ति प ठरिणे र्िजेचे ठिले. य  परिपिक चे 
आणखी परिण म असे झ ले की, रद. 4/12/2003 चे जसांरिचे आदेश सधु्द  िद्दब बत ठिले आरण पिूीची 1976 
ची स्स्थती (िर्वि िी क मधील प्रस्त ि िर्ळत , जेथे 1999 ची स्स्थती क यम ि हीली) पनु्ह  रनमाण झ लय च  
अभ स झ ल . हे जिी अन्य 3 मह मांडळ ांब बत िैध रनक दृष्ट्टय  चकुीचे नव्हते, तिी ते मकृखोरिम आरण 
त प रिम च्य  िैध रनक आदेश शी रिसांर्त होते. 
 
11)  रद. 20/8/2009 च  श सन रनणवय ह  एक महत्ि च  श सन रनणवय आहे. य  श सन रनणवय मधनू असे 
रदसनू येते की, रद. 7/10/2006 चे श सन परिपिक मह मांडळ ांकडून दलुवरक्षत किण्य त आले अस ि.े तसेच                       
रद. 20/8/2009 च्य  श सन रनणवय त य  परिपिक च  उललेख न ही. रद. 20/8/2009 च्य  श सन रनणवय नसु ि 
ज लन  आरण उस्म न ब द (र्ोमप रिम) आरण बलुढ ण , अकोल , ि रशम ि र्डरचिोली (रिप रिम) हे 6 
अनशेुषग्रस्त रजलहे िर्ळून (अ) िर्वि िीतील सिव प्रस्त ि रित्त रिभ र्/व्यय अग्रक्रम सरमतीकडे प ठि िे 
ल र्तील. रद. 7/10/2006 आरण रद. 20/8/2009 य  दोन आदेश तील तफ ित आरण त्य चे रिशेष करुन 
र्ांभीि परिण म पढेु परिच्छेद 4.3 मध्ये चर्थचले आहेत. 
 
12)  रदन ांक 20/8/2009 च  श सन रनणवय दसुऱ्य  एक  क िण स ठीसधु्द  लक्षिेधक आहे. ह  रनणवय प्रथमच 
य  ब बीची ओळख देतो की, मजरनप्र  क यद  2005 नसु ि कलम 11 (च) ख ली सपु्रम  करित  प्र रधकिण ची 
पिि नर्ी घेणे अरनि यव आहे. आदेश त असे नमदू आहे की, य पढेु सपु्रम  किीत  मजरनप्र  ची म न्यत  ल र्ले. 
पिांत ूश सन रनणवय त ि पिलेलय  रिरशष्ट्ट शब्दिचनेमळेु असे रदसते की, र्ोमप रिम आरण रिप रिम मधील 
अनशेुष नसलेलय  रजल् त (म्हणजेच िि नमदू केलेले सह  रजलहे िर्ळून) सपु्रम  प्रस्त ि स मजरनप्र  ची 



134 
 

म न्यत  आिश्यक न ही. जसांरि ने हे ि रहलेले रजलहे क  रिच ि त घेतले न हीत हे स्पष्ट्ट होत न ही. कद रचत 
बहुतेक सपु्रम  प्रस्त ि य  6 रजल् तीलच होते ि अन्य रजल् तील नव्हते. 
 
13) अश  प्रक िे हे रदसनू येते की, सपु्रम  मांजिूीचे अरधक ि िेर्िेर्ळ्य  िेळी रनिरनि ळ्य  प्रदेश त िेर्िरे्ळ्य  
सक्षम अरधक ऱ्य कडे होते. हे ख ली रदलेलय  खलु श िरून रदसेल. 
 

i. 1976 पिूी :- 
 

अ) ज्य मध्ये मळू अांद ज पेक्ष  सधु रित अांद ज 10 टक्केहून ज स्त आहेत अश  सपु्रम  
सांरहतेनसु ि क .अ., अ.अ. आरण म.ुअ. नी द्य व्य त. 

ब)  ज्य मध्ये अांद जीत ि ढ फक्त दिसचूीतील बदल मळेु झ ले आहे  आरण सधु रित अांद ज मळू 
अांद ज पेक्ष  10 टक्केहून ज स्त आहे अश  सपु्रम  रित्त रिभ र् च्य  म न्यतेने प .रि. ने 
द्य व्य त. 

क)  ज्य मध्ये अांद ज तील ि ढ फक्त दिसचूीतील बदल मळेु नसनू व्य प्ती ि सांकलपन ांतील 
बदल इत्य दीतील बदल मळेु आहेत आरण सधु रित अांद ज मळू अांद ज पेक्ष  10 टक्केहून 
ज स्त आहेत अश  सपु्रम  व्यय अग्रक्रम सरमतीकडे द्य व्य त. 

 
ii. 29/12/1976 ते 1996-97 

 
अ) ज्य मध्ये सधु रित अांद ज मळू अांद ज पेक्ष  10 टक्केहून ज स्त अथि  रु. 5 लक्ष च्य  मयारदत 

ज स्त आहेत अश  सपु्रम  सांरहतेनसु ि क .अ., अ.अ. अरण म.ुअ. नी द्य व्य त. 
ब)  ज्य मध्ये सधु रित अांद ज मळू अांद ज पेक्ष  10 टक्केहून ज स्त पिांत ू 15 टक्केहून अथि  रु. 5 

लक्ष ि ढ कमी आहे अश  सपु्रम  रित्त  रिभ र् च्य  म न्यतेने प .रि.ने द्य व्य त. 
क)  ज्य मध्ये सधु रित अांद ज मळू अांद ज पेक्ष  15 टक्केहून अथि  रु. 5 लक्ष हून अरधक आहेत 

अश  सपु्रम  ि ढीची क िणे कोणतीही असली तिी त्य  व्यय अग्रक्रम सरमतीकडे प ठि व्य त. 
 

iii. 1996-97 ते 18/5/1999 
 
अ) मकृखोरिम आरण त परिम कडील सिव सपु्रम  त्य ांन  िधै रनक अरधक ि असलय ने य  दोन 

मह मांडळ ांनी द्य िय च्य  आहेत. 
ब) अन्य रतन मह मांडळ कडील सपु्रम  रित्त रिभ र् आरण व्यय अग्रक्रम सरमतीस श सन कडे 

आहेत. 
 

iv. 18/5/1999 ते 4/12/2003 
 
अ) मह मांडळ स रदलेलय  रनयत रनधीच्य  मयाद ांचे उललांघन न कित  मकृखोरिम आरण त परिम ने 

त्य ांचेकडील सपु्रम  देणे च ल ूठेि िे. 
ब)  अन्य तीन मह मांडळ ांकडील ज्य मध्ये ल भव्यय म पदांड त आरण खचव मळू प्रम  पेक्ष  कमी 

असेल अश  सपु्रम  मह मांडळ ांनी द्य व्य त. उिवरित सपु्रम  रित्त रिभ र्/व्यय अग्रक्रम सरमतीकडे 
ि श सन कडे प ठि व्य त. 
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v. 4/12/2003 ते 27/2/2004 

अ) जि ल भव्यय प्रम ण च्य  म पदांड त बसत असेल आरण खचव मळू अांद रजत ककमतीच्य  आत 
असेल ति सिव प्रम  प्रस्त ि मह मांडळ स म न्य कित  येतील. 

ब)  ििील रनकष त न बसण िे सिव सपु्रम  प्रस्त ि श सन कडे, रित्त रिभ र्/व्यय अग्रक्रम सरमतीकडे 
प ठरिण्य त येतील. य मध्ये मकृखोरिम आरण त प रिमकडील सपु्रम  सधु्द  येतील, जसे आधी 
नव्हते. 

 
vi. 27/2/2004 ते 7/10/2006 

 
अ) ल भव्यय प्रम ण च्य  म पदांड त बसण ऱ्य  आरण खचव मळू अांद रजत ककमतीच्य  आत असलेलय  

सिव सपु्रम  मह मांडळ स देत  येतील. हे रिशेष करुन 30/6/2006 ल  पनूस्थारपत झ ले. 
ब)  ििील रनकष त न बसण िे सिव सपु्रम  प्रस्त ि श सन कडे येतील पिांत ूव्यय अग्रक्रम सरमतीकडे 

अरधक ि प्रध न सरचि (रित्त रिभ र्) य ांन  देण्य त आले. 
 

vii. 7/10/2006 ते 20/8/2009 
 
अ) सिव मोठ्य  आरण मध्यम प्रकलप ांचे सपु्रम  प्रस्त ि श सन कडे म्हणजेच जसांरि/रित्त रिभ र्/व्यय 

अग्रक्रम सरमतीकडे येतील. 
ब)  रु. 5 कोटीच्य  ििील लघ ूप्रकलप सधु्द  श सन/रित्त/व्यय अग्रक्रम सरमतीकडे येणे आिश्यक 

ठिेल. 
 

viii. 20/8/2009 ते आजप ितेो 
 
अ) सह  रजलहय तील म्हणजेच ज लन  आरण उस्म न ब द (र्ोमप रिम), बलुढ ण , अकोल , ि रशम 

आरण र्डरचिोली (रिप रिम) सपु्रम  प्रस्त ि सांबांरधत मह मांडळे मांजिू करु शकतील. अन्य सिव 
प्रस्त ि श सन/रित्त/व्यय अग्रक्रम सरमतीकडे येतील. 

ब)  य रशि य मकृखोरिम, त प रिम आरण कोप रिम चे सिव सपु्रम  प्रस्त ि स मजरनप्र ची म न्यत  
ल रे्ल.  

क)  ििील (अ) मध्ये नमदू केलेलय  सह रजल् तील र्ोमप रिम आरण रिप रिम चे सिव सपु्रम  
प्रस्त ि स मजरनप्र ची म न्यत  आिश्यक ि हील. 

 
14) असे रदसेल की, 1976 ते 1996 य  20 िषात सपु्रम  म न्यतेचे अरधक ि स्स्थि होते. त्य नांति म ि सपु्रम  
मांजिूीचे प्र रधक िी सतत बदलत रे्ले. य  बदल चे मखु्य क िण म्हणजे प च मह मांडळ च्य  स्थ पनेनांति त्य ांनी 
प्रकलपरनह य रनधीचे रितिण, प्रकलप ांच  प्र ध न्यक्रम ठिरिणे आरण ल भव्यय चे म पदांड प ळले ज तील यची 
श श्िती, य ब बत कोणतेही रनयम आरण रिरनयम केले न हीत. य च  परिण म ज्य  प्रकिणी ल भव्यय चे 
म पदांड बसत न हीत आरण जेथे मळू अांद रजत ककमतीपेक्ष  खचव कमी आहे, अश  प्रकिण ांच्य  सपु्रम  चे 
अरधक ि देखील स्ित:कडे घेण्य स ठी तत्पित  द खरिणे श सन ल  आिश्यक झ ले.  
 
 29/11/2005 च्य  रित्त रिभ र् च्य  आदेश िरून एक र्ोष्ट्ट स्पष्ट्ट होते की, रनधीची उपलब्धत  आरण 
भ िी द रयत्ि च  रिच ि न कित  मह मांडळ ांकडून प्रकलप स म न्यत  रदली ज त होती. य  प्रश्न चे र् ांरभयव इतके 
होते की, 7/10/2006 च्य  आदेश ने 2005 चे आदेश रित्त रिभ र् ने सपु्रम सही ल र् ूअसण्य ची ब ब पनु्ह  
प्रसतृ केली. य खेिीज 2005 प सनू मजरनप्र ची सधु्द  म न्यत  आिश्यक होती. य  ब बीस जसांरि ि 
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मह मांडळ ांनी फ िच थोडी ग्र ्त  रदलय चे आढळते, क िण मजरनप्र  ची म न्यत  घेण्य चे आदेश 2009 मध्ये, 
म्हणजे जिळजिळ 4 िषानांति रनर्वरमत केले रे्ले. 
 
2.4.3 मपन्यतेच्यप अविकपरपांशी ससुांगत िसलेलयप प्रकल्पांची विवड :- 
 
1)  रिरहत क यवकके्षनसु ि सरमतीने फक्त सपु्रम  म न्यत रिषयकच तप सणी कि िय ची असलय ने, अरधक ि 
असलेलय  उरचत अरधकऱ्य ांकडून म न्यत  रदलय  ककि  न हीत ही सरमती कडून होण िी तप सणी, 
सपु्रम स ठीच  मयारदत आहे ि प्रम रिषयक नव्हे. परिच्छेद 2.4.1 ज्य मध्ये प्रम  देण्य स सक्षम असलेलय  
अरधक ऱ्य ांच  तपशील आहे, ह  मखु्यत्िे रिषय ची प श्िवभमूी तय ि किण्य स ठी आरण प्रम  ि सपु्रम  मध्ये 
स म ईक असलेलय  प्ररक्रय ांचे िणवन किण्य स ठी आहे. ि ज्य मध्ये मोठय  प्रम ण त प्रकलप अपणूािस्थेत 
िेंर् ळत पडले असत न  ि ह  ि ज्य पढेु कचतेच  रिषय असलय मळेु अश  प्रक िच  अभ्य स प्रम रिषयी लघ ु
प टबांध िे प्रकलप ांच्य  रिशेष करून प्र मरिषयी केल , ति तो नक्कीच उपयकु्त ठिेल. 
 
2) मह मांडळ ांनी स दि केलेलय  रिरिध प्रपि ांमध्ये ककमति ढ झ लेलय  प्रकलप ांन  सपु्रम  देण ऱ्य  
अरधक ऱ्य ांची म रहती रदली आहे. (परिरशष्ट्ट 2.2) य  ि ढींन  म न्यत  रदलेले अरधक ि ककि  स्ति प्र रधकृत 
होते ककि  कसे ही ब ब तप सण्य करित , ििील परिच्छेद 2.4.2 मध्ये रदलेलय  िेळोिेळीच्य  आदेश ांच्य  
य दीपैकी ल र् ू असण िे सांबांरधत आदेश प ळले रे्ले ककि  न ही, हे प हणे आिश्यक ठिते. य स ठी सपु्रम  
प्रस्त ि ची रिस्तिीय तप सणी आिश्यक आहे ती म्हणजे, प्रस्त ि स म न्यत  रदलय च  क ल िधी, रित्तीय 
परिण म म्हणजेच खचाचे प्रम ण आरण सपु्रम  प्रस्त ि चे िेळी ल र् ूअसलेले आदेश/श सन रनणवय इत्य दी. 
 
3)  सपु्रम करित  त्य  िेळचे रिरशष्ट्ट आदेश कोणते ही रनस्श्चत झ ले की, त्य  आदेश प्रम णे उरचत अरधक ि 
असलेलय  स्ति ििील अरधक ऱ्य ने म न्यत  रदली क  हे तप स िे ल रे्ल. ििील परिच्छेद 2.2.4 मध्ये 
रदलय नसु ि हे क म देखील के्षिीय अरधक ऱ्य ांबिोबिच्य  प्रकिणरनह य चचेच्य  िेळी किण्य त आले. अश  
प्रकिणरनह य चचेच्य िेळी, सांबांरधत ध रिक  आरण क र्दपि ांची प्रकिणरनह य छ ननी केलय मळेु हे शक्य 
झ ले. आदेश चे उललांघन अथि जेथे उरचत प्र रधकृत अरधक ऱ्य ने सपु्रम  प्रस्त ि म न्य केले न हीत अश  
घटन  त्य मळेु ओळखत  आलय . य रिषयीचे रनष्ट्कषव पढुील परिच्छेद 2.7.2 मध्ये रदले आहेत. 
 
4)  य  रठक णी रद. 30/9/2006, 7/10/2006 आरण 20/8/2009 च्य  आदेश तील रिसांर्ती आरण त्य तील 
तफ ितीचे परिण म रिच ि त घेतले प रहजेत. रद. 4/12/2003 च्य  श सन रनणवय नांति असलेली अखेिच्य  
परिस्स्थतीनसु ि मोठ्य  आरण मध्यम प्रकलप ांच्य  सपु्रम  प्रस्त ि स जि ते ल भव्यय प्रम ण च्य  म पदांड त बसत 
असतील आरण झ लेल  खचव मळू अांद रजत ककमतीपेक्ष  कमी असेल तिच मह मांडळ ांनी म न्यत  द्य िय ची 
होती. अन्य सिव प्रकलप श सन कडे म्हणजेच जसांरि/रित्त रिभ र्/व्यय अग्रक्रम सरमतीकडे प ठि िय चे होते. 
रद. 29/11/2005 िोजी रित्त रिभ र् ने रनर्वरमत केलेलय  आदेश नसु ि मोठय  आरण मध्यम प्रकलप चे (आरण 
रु. 5 कोटी ििील लप  प्रकलप ांचे) सिव प्रस्त ि व्यय अग्रक्रम सरमतीकडे येणे आिश्यक होते. क ही के्षिीय 
अरधक ऱ्य ांनी असे र्हृीत धिले की, हे आदेश सपु्रम स सधु्द  ल र् ूआहेत आरण म्हणनू त्य ांनी सपु्रम  प्रस्त ि 
म न्यतेस ठी श सन कडे प ठरिणे च ल ू केले. हे थ ांबण्य करित  जसांरिने रद. 30/9/2006 च्य  आदेश नसु ि 
अस  खलु स  केल  की, सपु्रम  प्रस्त ि श सन कडे प ठिण्य ची आिश्यकत  न ही, क िण रित्त रिभ र् चे रद. 
29/11/2005 चे आदेश प्रम  सांबांधी आहेत आरण सपु्रम  सांबांधी न हीत. तथ रप असे रदसनू येते की, य  ब बीिि 
रित्त रिभ र् बिोबि पनु्ह  चचा किण्य त आली आरण एक आठिडय च्य  आत म्हणजे रद. 7/10/2006 िोजी 
रित्त रिभ र् कडून आदेश देण्य त आले की, रित्त रिभ र् चे रद. 29/11/2005 चे आदेश, जिी ल भव्यय 
प्रम ण चे म पदांड प ळत ज त असतील आरण खचव मळू अांद रजत ककमतीच्य  आत असेल तिी सपु्रम  
प्रस्त ि स सधु्द  अनजेु्ञय आहेत. तथ रप िस्तुस्स्थती अशी आहे की, मह मांडळ ांनी रद. 4/12/2003 आरण रद. 
30/9/2006 च्य  आदेश नसु ि सपु्रम  प्रस्त ि स त्य ांच्य  स्ति िि म न्यत  देण्य चे च लचू ठेिले. सिव प्रस्त ि 
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आत  श सन कडे म्हणजेच जसांरि/रित्त रिभ र्/ व्यय अग्रक्रम सरमतीकडे य यल  हिेत असे आदेश अखेि 
20/8/2009 ल  रनर्वरमत केले. 
 
5)  रद. 20/8/2009 च्य  आदेश मध्ये रद. 7/10/2006 च्य  रनणवय च  कोणत ही उललेख न ही आरण                             
रद. 4/12/2003 चे श सन रनणवय च ल ूि रहले. य  र्हृीत ल  कोणत ही आध ि नव्हत , पिांतु त्य च्य  परिण मी 
मह मांडळ ांनी रद. 7/10/2006 ते 20/8/2009 मध्ये त्य ांन  अरधक ि नसत न  सपु्रम स म न्यत  देणे च लचू 
ठेिले. ि स्तरिकत: जेव्ह  रित्त रिभ र् ने नोव्हेंबि 2005 मध्ये आदेश रनर्वरमत केले तेव्ह च जसांरिने हे आदेश 
सपु्रम स  सधु्द  अनजेु्ञय आहेत क , हे रिच ि यल  हिे होते. पिांत,ू य ब बत त्य ांनी तटस्थत  ि खली. जेव्ह  
के्षिीय अरधक ऱ्य ांनी रित्त रिभ र् चे 2005 चे आदेश सपु्रम सही ल र् ू आहेत अस  अथव क ढल . तेव्ह  
जसांरिने स्ित:हून म र्ाब हेि ज ऊन, तसे ते अनजेु्ञय न हीत आरण िर्वि िी 1999 च्य  आदेश तील िर्वि िी अ 
नसु िचे प्रस्त ि श सन कडे प ठरिण्य ची आिश्यकत  न ही असे आदेश रदले. य नांति जेव्ह  रद. 7/10/2006 
चे रित्त रिभ र् चे आदेश रनर्वरमत झ ले तेव्ह , सपु्रम चे सिव प्रस्त ि श सन कडे प ठरिणे आिश्यक ठिले पिांत ू
हे आदेशही अांमल त आणले न हीत.  रद. 7/10/2006 चे श सन परिपिक नसु ि रित्त रिभ र् च्य  
29/11/2005 च  प्रम  रिषयक श सन आदेश सपु्रम स ठी सधु्द  ल र् ू असलय चे स्पष्ट्ट केले. त्य नांति रद. 
29/11/2005 च्य  श सन रनणवय त रित्त रिभ र् ने िेळोिळेी सधु िण  केलय  हय  सधु िण  आदेश त सधु्द  
प्रश सकीय म न्यतेब बतचे अरधक ि नमदू केले आहेत. तथ रप मह मांडळ ांनी हे सिव सधु िण  आदेश 
सपु्रम स ठीसधु्द  ल र् ूअसलय चे समजनू क यवि ही च ल ू ठेिली. रद. 20/8/2009 च्य  श सन रनणवय नांतिच 
सपु्रम  प्रस्त ि श सन कडे येणे सरुू झ ले तिी रद. 20/8/2009 च्य  आदेश नसु िसधु्द  र्ोमप रिम आरण 
रिप रिम य ांन  6 अनशेुष ग्रस्त रजलहे सोडून इति सिव रजलहे श सन च्य  कके्षब हेि ठेिण्य त आले. य ब बतचे 
देखील कोणतेही स्पष्ट्टीकिण उपलब्ध न ही. 
 
2.5 विवड केलेलयप प्रकल्पतील घटकपांच्यप ककमत वपढीचे ववश्लेषण 
 
2.5.1 सपु्रमपतील ककमत वपढीची विदशयिपस आलेली कपरणे :- 
 
 य पिूीच्य   'प्रकलप च्य   ककमत ि ढीची  रिश्लेषण ची  पद्धत ҆  (परिच्छेद 2.2)  य  परिच्छेद मध्ये  य  
रिषय ची सरिस्ति क यवपध्दती रिशद केली आहे. तसेच छ ननीस ठी  प्रकलप  रनिडण्य ची पद्धत ि रनिड 
केलेलय  प्रकलप ची  य दीही  परिच्छेद 2.2.4 मध्ये देण्य त आले आहे. य  य दीतील प्रकलप ांच्य  छ ननीनसु ि 
प्रकलप ांच्य  ककमत ि ढीची क िणे ख लीलप्रम णे रदसनू आली आहेत. 
 
अ) दरसचूी मिील बदलपमळेु झपलेली ककमतवपढ :- 

 
1) वषयविहपय दरसचूीतील बदल :-  मळू प्रकलप अहि ल ि सधु रित प्रकलप अहि ल तय ि कित न  
सरिस्ति अांद जपिक तय ि केले ज ते. अांद जपिक तय ि कित ांन  अस्स्तत्ि त असलेलय  अद्यय ित 
दिसचूीच  आध ि घेतल  ज तो. तद्नांतिच्य  सधु रित प्रश सकीय म न्यत  घेत न  च ल ूअसलेलय  अद्यय ित 
दिसचूीच्य  आध िे अांद जपिक तय ि केले ज ते. अश  प्रक िे दिसचूीत बदल झ लय मळेु प्रकलप ांच्य  ककमतीत 
ि ढ झ ली आहे. त्य मळेु ही ककमत ि ढ न ट ळत  येण्य स िखी आहे.  प्रकलप च  रिलांब जेिढ  ट ळत  येईल 
तेिढी ही ि ढ कमी होईल.   

 
2) वहि अांतरपतील तफपवत :-  प्रकलप चे ब ांधक म किीत असत न  िेर्िरे्ळ्य  प्रक िची 
स रहत्यस मगु्री उद . रसमेंट, लोखांड, िेती, दर्ड, म ती इत्य दी ल र्ते. मळू प्रश सकीय म न्यत  घेत न  ढोबळ 
म न ने सव्हेक्षण करून त्य ांची िहन अांतिे अांद रजत केले ज त त ि त्य नसु ि ही स रहत्य स मगु्री प्रकलपस्थळी 
ि हून नेण्य च  खचव त्य  सांबांरधत ब बीच्य  दि त अांतभूवत केली ज ते. तथ रप मळू प्रश सकीय म न्यत  
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रमळ लय नांति  प्रकिण 3 मध्ये रिशद केलय प्रम णे प्रत्यक्ष प्रकलप ब ांधक म स िरे्िरे्ळय  क िण ांमळेु रिलांब 
होतो. ह  रिलांब 2 िषाप सनू 25 िषवही रदसनू आल  आहे.  त्य मळेु मळू अहि ल त र्हृीत धिण्य त आलेले 
स रहत्य स मगु्रीच्य  स्थळ त बदल होतो. त्य ची रिरिध क िणे रदसनू आली.  उद . दर्ड ि  खडीच्य  
खद नीतील खडक सांपणे इ. क ही िेळ  प्रकलप च्य  ब ांधक म स ठी आिश्यक असलेलय  परिम ण  एिढे 
स रहत्य उपलब्ध होत न ही. उद . र् भ  भि ि स ठी आिश्यक असलेली क ळी म ती मयारदत असणे इ. 
प्रकलप च्य  ब ांधक म स ठी अपेरक्षत असलेलय  दजाची स रहत्य स मगु्री ि रनये रजत रठक णी नसणे. उद . म ती, 
मरुूम, िेती च  दजा इ.  अश  प्रक िच  िहन अांति मळेु झ लेल  बदल  र्ोसीखदूव, रनम्न त पी, रनम्न िधा, हूमन, 
पांढिी  य  प्रकलप ांमध्ये रिशेष लक्ष त आल  आहे. सन 2000 पिूी नैसर्थर्क ि ळू मबुलक प्रम ण त उपलब्ध 
होत असे पण नांति नदीप ि तील ि ळूचे रलल ि पध्दतीने रिक्री सरुु झ ली. त्य मळेु प्रत्येक रठक ण च्य  ि ळूचे 
दि त रभन्नत  आली. क ही रठक णचे ि ळूपटे्ट क ही िषास ठी/मरहन्य स ठी बांद ठेिण्य त येऊ ल र्ले. य  सिव 
क िण मळेु ि ळूच्य  दि त ि िहनअांति त मोठ्य  तफ िती रनदशवन स आलय . स्थ रनक म केटमध्ये मोठ्य  
प्रम ण िि ल र्ण िे रसमेंट उपलब्ध नसणे, आिश्यक त्य  आक ि चे लोखांड स्थ रनक ब ज िपेठेत उपलब्ध 
नसणे ही अनेक क िण िहन अांति तील बदल स क िणीभतू आहेत. ि त्य मळेु प्रकलप च्य   ककमती  ि ढलय  
आहेत.  य  ब बतीत प्रकलप च्य  ककमती क ढत न  अरधक क टेकोिपणे सिेक्षण ि रनयोजन करून सधु िणेल  
बि च ि ि आहे. 

 
3) मळू दरपतील ववश्लेषणपतील अवतवरक्त घटक :- प्रकलप चे प्रत्यक्ष ब ांधक म कित न  
परिस्स्थतीमळेु, क म किण्य च्य  पद्धती बदललय मळेु, भरू्भीय परिस्स्थतीतील बदल मळेु मळु अांद जपिक तील 
दि पथृ:किण च्य  ढ च मध्ये बदल झ ल . उद . 1) कां रोल ब्ल स्टींर्द्व िे कठीण खडक तील खोदक म किणे. 
2) कॉन्क्रीट चे रमक्सींर् बचॅींर् प्लॉन्टद्व िे किणे. 3) क लव्य चे अस्तिीकिण यांि ांद्व िे-पेव्हिद्व िे किणे. 4) 
किच भि ि त मोठ्य  प्रम ण िि दर्ड असणे इ. य  क िण मळेु ब ांधक म च्य  त्य  घटक च्य  ककमतीत ि ढ 
झ ली आहे.  असे महत्ि चे बदल रनम्न पैनर्ांर्   य  प्रकलप ांमध्ये लक्ष त आले आहेत. 

 
4) स्वपवमत्व शुलक, कर, सेवपकर, इ. :- प्रकलप चे ब ांधक म च ल ूअसत न  असण िे र्ौण खरनज चे 
स्ि रमत्ि शलुक, कि प्रण ली ि मळु प्रम  अहि ल तय ि असत न  असण िी तत्क लीन कि प्रण ली य त 
मोठय  प्रम ण िि तफ ित  रदसनू आली.  प्रकलप च्य  क म त  मोठ्य  प्रम ण िि खोदक म ि म ती भि ि ची 
क मे केली ज त त. य  खरनज ि पि िि रद. 18/10/2001 पिूी स्ि रमत्ि शलुक ची आक िणी केली ज त 
नव्हती. तथ रप महसलू ि िनरिभ र् च्य  रद. 15/11/2003 -य  श सन आदेश न्िये म ती भि ि ििील 
स्ि रमत्ि धन शलुक रु. 17.33 प्ररत.घमी. ची आक िणीची सरुुि त केली त्य मळेु भि ि च्य  म तीक म च्य  दि 
रु. 15.05 प्ररत घमी. िरून रु. 33.85 प्ररतघमी. झ ल . य  स्ि रमत्ि शलुक त लरे्च महसलू ि िन रिभ र् च्य  
महसलू ि िनरिभ र् र्ौखरन 10/2001/प्रक्र.24/ख मांि लय रदन ांक 15/11/2003 ि र्ौखरन/10/0206 / 
प्र.क्र.57/ ख रदन ांक 15/12/2006 य  श सन आदेश न्िये ि ढ करून रु. 33.34 प्रती घमी. किण्य त आल . 
त्य मळेु मळु क म च  दि   रु.  19.61  प्रती घमी. ि त्य ििील स्ि रमत्ि शलुक रु. 33.34 प्रतीघमी. अस  एकूण 
52.95 प्रतीघमी. झ ल . 2001-2010 य  क ल िधीत भि ि च्य  क म चे दि ि इति (क ाँक्रीट ि स्टील) 
क म च्य  दि तील ि ढ य ांची तुलन  रिििणपि 2.4 मध्ये देण्य त आले आहे. तसेच य  दिि ढीची तुलन  
कें द्रीय ब ांधक म ख त्य च्य  रनदेश ांक शी केली आहे. त्य ांच  तुलन त्मक आलेख रिििणपि 2.5 मध्ये रदल  
आहे. य िरुन र्ौण खरनज ििील स्ि रमत्ि शलुक मळेु म तीक म च्य  दि त मोठय  प्रम ण िि ि ढ झ लय चे 
रदसनू आले आहे.  य चप्रम णे ि ळू, दर्ड, खडीच्य  स्ि रमत्ि शलुक त ि ढ झ ली य मळेु प्रकलप च्य  
ब ांधक म च्य  ककमतीत ि ढ झ ली.   

 
उपिोक्त च िही ब बीच  एकरित परिण म प्रकलप च्य  ककमत ि ढीिि मोठय  प्रम ण िि झ ल  आहे. 

केिळ य  एक  क िण मळेु सिारधक ककमत ि ढ झ ली आहे.  तप सणी केलेलय  100 मोठ्य  ि मध्यम  
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प्रकलप तील केिळ भ िि ढीच्य  क िण ांमळेु रु. 28552  कोटी ि ढ मळु मांजिूीपेक्ष  अरधक झ लेली आहे.  
य चे रिश्लेषण रि ििणपि क्र. 2.8 मध्ये देण्य त आले आहे. 

 
ब) िसूां्पदि व ्िुवयसिपमळेु झपलेली ककमतवपढ :- 
 

1)  िसूां्पदि :- मळू प्रश सकीय म न्यत  अहि ल तील सांकलपनेनसु ि ल र्ण ऱ्य  जरमनीचे  
अनमु न क ढले ज ते. क लव्य स ठी ल र्ण िी जरमनीच  अांद ज घेतल  ज तो ि ज्य  प्रम णे 
प्रश सकीय अहि ल त भसूांप दन कि िय च्य  के्षि ची तितदू केली ज ते. पिांतु  भसूांप दन ि 
पनुिवसन य  क िण मळेु झ लेली प्रकलप च्य  ककमतीतील ि ढ क ांही अपि द िर्ळत  सिव स ध िण 
13% झ लेली आहे.  र्ोसीखदूव/रजर् ांि  य  प्रकलप ांमध्ये  म ि य हून अरधक झ लेली आहे.   

2)  ्िुवयसि :- सध्य  च ल ू असलेलय  अनेक प्रकलप ांचे  मळू प्रश सकीय म न्यत  अहि ल 
सिवस ध िणपणे 1960 ते 1980 पयंतचे आहेत. त्य नांति अनेक िेळ  पनुिवरसत र् ि ांन  घ्य िय च्य  
सोयी सिलतीमध्ये ि ढ झ ली.  त्य ांच  अांतभाि नांति सधु रित प्रम मध्ये झ ल  आहे.     

3)  विजमीि :- क ही प्रकलप स ठी िनजरमनीची आिश्यकत  असते. त्य स केन्द्र ि िन 
मांि लय ची म न्यत  घ्य िी ल र्ते. ही म न्यत  घेत ांन  िनरिभ र् स नक्त ितवम न मलुय (NPV) 
पयायी िनीकिण, रनिवनीकिण स ठी येण ि  खचव इत्य दी द्य ि  ल र्तो. य  ककमतीत ि ढ झ लय ने 
प्रकलप च्य  ककमती ि ढलय  आहेत. तसेच प्रकिण तीनमध्ये नमदू केलय प्रम णे िनजरमनीचे 
सांप दन करित  ल र्लेलय  रिलांब मळेु प्रकलप ची भ िि ढ झ ली आहे. 

  
उपिोक्त तीन ककि  अन्य अनेक क िण मळेु प्रकलप ब ांधक म पणूव होण्य स रिलांब होतो अश  

रिलांब मळेु ििील 'अ ' परिच्छेद नसु ि प्रकलप च्य  ककमतीत अप्रत्यक्षपणे ि ढ झ ली आहे.  य तील क ही 
क िण ांमळेु/अडचणींमळेु प्रकलप चे प्रत्यक्ष क म बांद पडते ककि  क म ची र्ती मांद िते. िनजरमन हस्त ांतिण स 
म न्यत  रमळण्य स ठी झ लेल  रिलांब, भसूांप दन स रििोध केलय मळेु ककि  भसूांप दन प्रकिणे मांजिू 
किण्य स ठी झ लेल  रिलांब, धिणस्थळ स रििोध असलय मळेु धिण चे क म सरुू न झ लय मळेु झ लेल  
रिलांब तसेच पनुिवसन चे अडचणीमळेु ककि  पनुिवसन ची क मे पणूव न झ लय मळेु झ लेल  रिलांब ही महत्ि ची 
रिलांब ची क िणे आहेत. प्रकलप चे क म सरुू झ लय नांति, जेव्ह  य  क िण ांमळेु मखु्यत: अडचण रनमाण झ ली 
ि ह  अडचणीच  क लखांड-5 िषापेक्ष  ज स्त रदसनू आल , त्य ांची म रहती रिलांब चे/अडचणीचे स्िरुप नसु ि 
िेर्िरे्ळ्य  ख लील प्रम णे र्ट करून रिििणपि मध्ये दशवरिण्य त आलेली आहे. 

 
1) र्ट-1 :- िनजरमनीमळेु अडचण रनमाण झ लेले प्रकलप 
2) र्ट-2 :- भसूांप दन स रििोध मळेु, भसूांप दन स मांजिूीस ठी झ लेल  रिलांब 
3) र्ट-3 :- अपणूव पनुिवसन मळेु रिलांब 
4) र्ट-4 :- धिणस्थळ स रििोध झ लय ने रिलांब 

 
उपिोक्त अडचणी स ठीच  क लखांड क ढून य  क ल िधीत प्रकलप चे ककमतीत झ लेली ि ढ य ची 

परिर्णन  भ िि ढीच्य  रनदेश ांक नसु ि क ढण्य त आलेली आहे. ही परिर्णन  कित ांन  प्रम  ते अडचणीच  
क लखांड जेव्ह  सरुू झ ल  त्य  िेळी भ िि ढीच  रनदेश ांक नसु ि ककमत क ढण्य त आली. तसेच अडचणीच्य  
शेिटी भ िि ढीच  रनदेश ांक नसु ि ककमत क ढण्य त आली. य नसु ि अडचणीच्य  क लखांड मळेु रकती  
रित्तीय ककमति ढ झ ली य ची परिर्णन  किण्य त आली. ही रित्तीय ि ढ रित्तीय ककमति ढ परिच्छेद 2.2.4 
मधील छ ननी कि िय च्य  प्रकलप रशि य ि ज्यतील इति प्रकलप स ठी सधु्द  परिर्रणत किण्य त आली आहे.  
य  नसु ि झ लेली  रित्तीय ककमति ढ ही प्र मखु्य ने ख लीलप्रम णे रदसनू येते. 
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तक्तप क्र.2.8 

ववलांबपमळेु झपलेली ववत्तीय वपढ 
            (रु. कोटी) 

र्ट क्र तपशील रित्तीय 
ककमति ढ 

र्ट-1 िनजरमनीच्य  अडचणीमळेु झ लेलय  रिलांब मळेु  झ लेली ककमति ढ 5233 
र्ट-2 भसूांप दन स रििोध मळेु, भसूांप दन स मांजिुीस ठी झ लेलय   रिलांब मळेु 

झ लेली ककमति ढ 
1410 

र्ट-3 अपणूव पनुिवसन मळेु झ लेलय  रिलांब मळेु  
झ लेली ककमति ढ 

1313 

र्ट-4 धिणस्थळ स रििोध मळेु झ लेलय  रिलांब मळेु  झ लेली ककमति ढ 743 
 एकूण वपढ:-       8699 

 
 य चे सरिस्ति रिश्लेषण  रि ििणपि 2.9 मध्ये देणेत आली आहे. 
 
क)  सांकल्ल्त रचिेतील बदलपमळेु झपलेली ककमतवपढ :-  
 प्रकलप छ ननीचे िेळी रनदशवन स आलेली सांकस्लपत िचनेतेतील बदल ची प्रमखु क िणे ख लील 
प्रम णे आहेत. 
 

1) मळू प्रश सकीय म न्यत  अहि ल तय ि कित न  प्रकलप च  ढोबळ आि खड  तय ि केलेल  असतो.   
य ांचे सरिस्ति िणवन परिच्छेद 2.2.3 (2) मध्ये किण्य त आले आहे. धिणस्थळी उपलब्ध येि , पिू, 
प णीि पि य ची र्णन  केली ज ते. धिण च  ि स ांडव्य च  क टछेद मध्यिती सांकलपरचि सांघटन , 
न रशक ने सांकलपन केलेलय  नजीकच्य  ि समकक्ष उांचीच्य  धिण स िखे केले ज ते. प्रकलप च्य  य  
टप्प्य त मध्यिती सांकलपरचि सांघटन , न रशककडून तपशीलि ि सांकलपन करून घेतलेले नसते.  प्रत्यक्ष 
क म सरुू किणेपिूी प्रकलप प्रक ि नसु ि प्रकलप च्य  रिरिध घटक ांचे सांकलपन श सन रनणवय सांरकणव 
2001/62/(690/2001)/मोप्र-2 रदन ांक 15/11/2001  श सन आदेश नसु ि केले ज ते. अश  सरिस्ति 
सांकलपन ांचे िेळी प्रकलप आि खड , धिण, स ांडि , रिमोचक य मध्ये बि च  बदल झ लेल  अनेक 
प्रकलप ांमध्ये लक्ष त आलेल  आहे.    तांिज्ञ न त ि  क म च्य  पद्धतीत किण्य त आलेले बदल, भ ितीय 
म नके, त ांरिक रिरनर्थदष्ट्टे य त होण िे बदल.  य  सधु िण ांची अांमलबज िणी ब ांधक म कित न   कि िी 
ल र्लय ने अनेक ब ांधक म घटक ांच्य  आक िम न त बदल झ ल  ि त्य च  प्रकलप च्य  ककमतीिि बि च 
परिण म झ ल  आहे. 

 
2) धिणस्थळी होण -य  अश  बदल ांच  प्रभ ि शीषवक म ांच्य  ककमतीत  ि  रितिण व्यिस्थेच्य  ककमतीतही  

झ लेली  रदसतो.  पण मखु्य बदल ह  िहन व्यिस्थेच्य  ककमतीत होतो.  मळु प्रकलप अहि ल तय ि 
कित न   क लि ेि रितिण व्यिस्थेची ककमत प्रकलप च्य  एकूण ल भके्षि पैकी 10 टक्के के्षि चे सिेक्षण 
करून प्रती हे. ककमत क ढली ज ते.  त्य िरून प्रकलप च्य  सांपणूव ल भके्षि ची ककमत अांद रजत केली 
ज ते. प्रत्यक्ष क म चे िेळी सरिस्ति सिेक्षण मळेु प्रकलप ची ककमति ढ  झ लय चे रदसनू आले.  
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तक्तप क्र.2.9 
िरण व कपलव्यपमिील ककमतवपढीचप तौलपविक तक्तप 

अ. 
क्र. 

प्रकलप चे 
न ि 

मळु प्रम नसु ि 
ककमत (रु. कोटी) 

अद्यय ित 
सपु्रम नसु ि ककमत 

(रु. कोटी)  

ि ढ (रु. कोटी) टक्के ि ढ 

धिण क लि े धिण क लि े धिण क लि े धिण क लि े

1. ि घिू 6.74 02.47 253.44 340.48 246.7 338.01 2166 13684 
2. पनुांद 05.98 02.53 65.04 282.08 59.06 279.55 986 11050 
3. रनि  देिघि 17.62 31.03 241.48 434.50 223.86 403.47 1270 1300 
4. उध्िव िधा 01.62 06.76 352.14 544.79 350.52 538.03 21637 7959 
5. मोिण  02.48 02.84 81.99 109.46 79.59 106.62 3209 3754 

 
 य िरुन प्रकलप च्य  एकूण ककमतीतील ि ढ ही धिणपेक्ष ही क लि  ि रितिण प्रण लीमध्ये ज स्त 
झ लय चे रदसनू येते.  य ब बतीत ब-य च सधु िणेस ि ि आहे.  ही सिेक्षणे रजरकिीची असलय ने अनेक 
प्रकलप ांत नीट झ लेली न हीत असे रदसते.  त्य मळेु िहन ि रितिण व्यिस्थेतील ककमत ि ढ मोठय  प्रम ण त 
झ लेली आहे.  
  
 सरमतीने तप सणी केलेलय  100 प्रकलप तील सांकस्लपत िचनेतेतील बदल मळेु झ लेली ककमति ढ 
रु. 6345 कोटी म्हणजे ि स्तरिक ककमति ढीच्य  20.12% इतके आहे. 

 
3)  प णी उपलब्धत , येि  य तील बदल :-  मह ि ष्ट्र तील बिेच प्रकलप ांन  1970-1985 य  क ल िधीत प्रम  
देण्य त आली. य  िेळी ि त्य पिूी असण िे पजवन्यम पक यांि चे ज ळे पिेुसे नव्हते.   क ही प्रकलप त ति 
जल शय ांििील (प णलोट  के्षि)  के्षि तील पजवन्यम पक च्य  नोंदी ि पिण्य  ऐिजी  क लव्य ांच्य  ल भके्षि तील 
पजवन्य म पक ांच्य  नोंदीच्य  आध ि नेच सांकलपन केले.  उद .  येव्य चे अचकू रनद न किणेस ठी स ध िणपणे 
50-60 िषाच्य  नोंदी असणे आिश्यक आहे. क ही रठक णी नोंदी उपलब्ध नसलय ने केिळ 20-25 िषाच्य  
नोंदीिरून येव्य चे अनमु न केलय चे आढळून आले.  येव्य च्य  अांद ज घेण्य च्य   पद्धतीतही िेर् ने बदल होत 
रे्ले. उद . बेंबळ  प्रकलप मध्ये मळू प्रम नसु ि 167.8 दलघमी  येि  होत . सधु रित अभ्य स नसु ि ह  येि  
302.35 दलघमी झ ल  आहे. पण रिशेष लक्षणीय र्ोष्ट्ट म्हणजे,  एकां दिीत  नदीचे प्रि ह घटत असत न ,  
ब ष्ट्पीभिन ि कोिडेपण  ि ढत असत न ,  येव्य चे अांद ज घटून प्रकलप ची व्य प्ती घटलय चे उद हिण लक्ष त 
आले न ही.  प्रकलप िचनेच  कल ह  व्य प्ती रिस्त ि कडे असलेल  स्पष्ट्टपणे रदसतो. कुठलय ही क िण नी 
येव्य त बदल झ लय स सांपणूव प्रकलप आि खडय त बदल किणे धिण च्य  उांचीच  फेिरिच ि किणे ि 
ल भके्षि चीही फेि आखणी  किण्य त आली. येव्य ांतील महत्ि चे बदल (+ 10%)  बेंबळ   य  प्रकलप ांमध्ये 
झ ले आहेत.  त्य मळेु त्य  प्रकलप ांची व्य प्ती बदलनू ककमति ढ झ लेली आहे. तसेच सधु रित अभ्य स नसु ि 
प्रत्यक्ष येि  कमी झ लय स प्रकलप ची रिश्ि स हवत  कमी झ लय चे रनदवशन स आले आहे. 

 
4) पिू रिसर्ातील बदल :- धिण च्य  स ांडव्य चे सांकलपन कित न  धिण च्य  सिुरक्षततेस ठी पिू रिसर्व ह  
अत्यांत महत्ि च  घटक आहे. पिू रिसर्ाची अचकू र्णन  होणे आिश्यक ठिते ि ह  रिसर्व सिुरक्षतपणे 
धिण तनू सोडण्य ची व्यिस्थ  किणे महत्ि चे आहे. पिू रिसर्ाची सांख्य त्मक म ांडणी रनस्श्चत किण्य च्य  
अनेक पद्धती प्रचरलत ि रहलय  आहेत.   प्रकलप च्य  प्रदेश स ठी योग्य असलेलय  पद्धतीची रनिड किणे 
महत्ि चे आहे. पिूी य  पिु ची र्णन  इांग्लीश सिू नसु ि केली ज त होती. ही पद्धतही अत्यांत से पी आहे  पण ती 
िस्ततु: केिळ सहय द्रीच्य  पिूव उत ि ििील प्रदेश ांन च ल र् ूआहे.  प्रम  प्रस्त ि तय ि कित न  य  पद्धतीने 
र्णन  किण्य चे श सन चे तत्क लीन आदेशही होते.  पिांतु  आत  य स ठी स्ितांि  भ ितीय म नके (IS Code) 
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अस्स्तत्ि त आलय ने  धिण च्य  प्रक ि नसु ि 100 िषव ि िांि ित  पिू / महत्तम पिू रिसर्व ठििणे आिश्यक 
आहे.  पण मळु प्रम चे िेळी अश  पद्धतीने पिु च  अांद ज घेणे हे िेळ ल र्ण िे ि स्क्लष्ट्ट क म असलय ने ते 
ट ळण्य त येते.   त्य मळेु बऱ्य च प्रकलप त सरिस्ति सांकलपन ांत पिू रिसर्ाच्य  व्यिस्थेच्य  ककमतीत मोठे 
बदल झ ले.  क ही प्रकलप त ही ककमत मळु ककमतीपेक्ष  दपु्पट झ ली.   उद . सांकस्लपत पिू त ि ढ झ ली की 
पिू च्य  फुर्िठ्य ची  उांची ि ढ होते. ि त्य मळेु धिण च्य  आक ि त  ि रिशेषत:  स ांडव्य च्य  ल ांबीतही मोठ्य  
प्रम ण िि ि ढ झ लेली आहे.  असे महत्ि चे पिूरिसर्ातील बदल ख लीलप्रकलप त रदसनू आले आहेत. 
 

तक्तप क्र.2.10 
प्रकल्पांचे सांकल्ल्त ्रूववगातील बदल 

प्रकल्पचे न ि पिू रिसर्व (घमी. प्रतीसें) 
मळू प्रकलप अहि ल नसु ि सधु रित प्रकलप अहि ल नसु ि 

कोिडी 735 1063 
रनम्न प ांझि  4332 10057 
ज मखेडी 1112 1663 
मोिण  846 2247 
रनम्न पेढी 6598 9218 
 

5) ब ांधक म प्रक ि त बदल :- धिण च्य  ब ांधक म चे अनेक प्रक ि आहेत. उद . म तीधिण, दर्डी धिण, 
क ाँक्रीट इ. मळु प्रश सकीय म न्यतेचे िेळी प्रकलपस्थळी उपलब्ध स रहत्यस मगु्री, उपलब्ध तांिज्ञ न, मनषु्ट्यबळ 
य ांच  रिच ि करून धिण च  प्रक ि ठिरिल  ज तो. पिांतु मळु प्रश सकीय म न्यतेनांति प्रत्यक्ष ब ांधक म सरुू 
किेपयंत बि च क ल िधी झ लय स दिम्य नचे क ल िधीत पिूीच्य  सिव सांदभव ि र्हृीतके य मध्ये बदल होत त 
ि बदलत्य  सांदभानसु ि तांिज्ञ न नसु ि निीन पयाय समोि येत त. त्य मळेु धिण च्य  ब ांधक म प्रक ि त बदल 
कि ि  ल र्तो. धिण च्य  ब ांधक म प्रम णे स ांडव्य च  ब ांधक म प्रक ि त सधु्द  बदल झ ले. पिूीच्य  सिव 
धिण चे सांकलपन दर्डी ब ांधक म नसु ि झ ले ि मह ि ष्ट्र त अनेक धिण चे स ांडिे दर्डी ब ांधक म चे आहेत. 
पिांतु क ल ांति ने दर्डी ब ांधक म किण िे कुशल र्िांडी  रमळेन से झ ले, क म ची सांख्य  मोठ्य  प्रम ण त 
ि ढली, दर्ड ची उपलब्धत  कमी झ ली, कुशल पयविेक्षक ची सांख्य  कमी झ ली त्य मळेु धिण ची दर्डी 
ब ांधक मे मयारदत किण्य त आली.    पयाय म्हणनू कॉक्रीटच  ककि  कोलग्र ऊट ब ांधक म च  ि पि प्रस्त रित 
झ ल . अश  पयायी पध्दतीच  ि पि किण्य चे रनकष श सन ने सांकीणव/101/ 2001/(571/2001)/मोप्र-2 रद. 
9/7/2002 च्य  श सन परिपिक द्व िे प्रसतृ केले. त्य नसु ि य नांति होण िी  पषु्ट्कळ ब ांधक मे कोलग्र ऊट 
पध्दतीने किण्य कडे कल ि ढल .  पण त्य मळेु धिण च्य  ककमतीत  ि ढ झ ली.  तथ रप 2007-08 नांति 
कोलग्र ऊट ऐिजी सिव ब ांधक म सांध नक तच किण्य चे प्रस्त ि तय ि होत न  लक्ष त आले आहे.   सांध नक 
तय ि कित न  ि पिण्य त येण ऱ्य  स रहत्य च्य  प्रम ण नसु ि (उद . ि ळू, खडी, रसमेंट इ.) सांध नक चे अनेक 
प्रक ि आहेत. ि त्य नसु िही त्य च्य  ककमती ि ढलय  आहेत.  

 
स म ईक दिसचूीनसु ि दर्डी ब ांधक म च  दि रु. 1220 प्रती घमी., कोलग्र ऊट ब ांधक म च  दि रु. 

1809 प्रती घमी. ि सांध नक च  (एम-15) रु. 2300 प्रती घमी. आहे. त्य मळेु कोलग्र ऊट ककि  सांध नक च  
ि पि केलय ने प्रकलप च्य  ककमती ि ढलय चे रनदशवन स आले.  

 
6) ब ांधक म तांिज्ञ न तील बदल :- कुशल, अकुशल मजिु ांची उपलब्धत  कमी झ ली आहे.  रिशेषत: 
धिण ांचे ि क लव्य ांचे  प्रकलप दरु्वम भ र् त असलय ने त्य  रठक णी ही कमतित  मे ठय  प्रम ण िि ज णिते.  
त्य मळेु ब ांधक म त मोठ्य  प्रम ण िि य ांरिकीकिण होत आहे. खोदक म स ठी खोदक म यांि च  
(JCB/Poclain) ि पि  होत आहे. सांध नक स ठी  Ready mix concrete, बचॅींर् प्लॉन्ट इ. च  ि पि ि ढल  
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आहे.  पिूी प्रकलप च्य  क लव्य चे अस्तिीकिण मनषु्ट्यबळ द्व िे किण्य त येत होते. पिांतु आत  सिवच 
क लव्य चे अस्तिीकिण पेव्हिद्व िे ( Paver) किण्य त येत आहे. एकां दिीत सयांि च  ि पि मळेु ब ांधक म च  
उिक ि दजा य त सधु िण  होणे शक्य झ ले तिी ककमतीही ि ढलय  त्य मळेु य च   परिण म प्रकलप च्य  ककमत 
ि ढीिि झ ल . उद .  क लव्य ांच्य  अस्तिीकिण मळेु रनम्न िधा, बेंबळ  ि म ांजि  य  प्रकलप च्य  ककमतीत ि ढ 
झ लेली आहे. 

 
7) भकूां प प्रिणतेतील बदल :- सप्टेंबि 1993 पिूी मह ि ष्ट्र च  पठ िी  प्रदेश ह  भकूां प च्य  धोक्य प सनू 
सिुरक्षत म नल  रे्ल  होत . ि त्य नसु ि प्रकलप ांचे सांकलपन किण्य त आले. तथ रप रकलल िी येथे झ लेलय   
भकूां प मळेु मह ि ष्ट्र प्रदेश चे  सधु रित िर्ीकिण किण्य त आले त्य नसु ि य  ब बत सधु रित भ ितीय म नके 
1893/2002 नसु ि मह ि ष्ट्र तील क ही  रजल् चे के्षि चे  झोन मध्ये बदल झ ले.उद .सोल पिू,उस्म न ब द ि  
ल तिू रजलहय तील क ही के्षि च  झोन एक मधनू तीन मध्ये बदल किण्य त आल .  त्य मळेु तत्क लीन च ल ू
असलेलय  ि अद्य प च ल ू व्ह िय च्य  प्रकलप ांच्य  सांकलपन त बदल झ ले ि त्य नसु ि प्रकलप च्य  ककमती 
ि ढलय .  त्य प्रम ण त शीषवक म ांच्य  ककमतीत 1993 नांति ि ढ झ ली. 

 
ड)  व्यपप्तीतील ववस्तपरपमळेु झपलेली ककमतवपढ :- प्रकलप स मांजिूी  रमळ लय नांति ल भके्षि 
रिस्त ि ची ि जल शय/क लि ेय ििील  उपस  कसचन योजन ांची  म र्णी आली.   म र्ण्य ांच  रिच ि होऊन 
त्य च  सधु रित प्रकलप अहि ल त सम िेश केल  आहे.  त्य चे सरिस्ति रििेचन प्रकिण च ि मध्ये देण्य त 
आले आहे.   सरमतीने छ ननी केलेलय  प्रकलप ांच्य  ककमति ढीत ह  घटक मोठ  आहे.  व्य प्तीतील रिस्त ि 
ि ढीमळेु झ लेली ककमति ढ रु. 11478 कोटी आहे. ही ि ढ एकूण ि स्तरिक ककमति ढीच्य  36.4 % ि ढ य  
क िण मळेु झ लेली आहे म्हणनू त्य चे सरिस्ति रििेचन प्रकिण 4 मध्ये केले आहे. 
 
इ)  विववदपांवरील लवपदप च्यप विणययपमळेु खचय वपढ  
 

सन 1979-91 य  क ल िधीमध्ये मह ि ष्ट्र श सन ने मह ि ष्ट्र सांयकु्त प टबांध िे प्रकलप 
(Maharashtra Composite Irrigation Project-MCIP) य  ज र्रतक ब ाँकेच्य  प्रकलप ांतर्वत ख लील नमदु 
केलेलय  प्रकलप ांन  ज र्रतक ब ाँकेचे अथवसह य्य घेतले होते. य  प्रकलप ांतर्वत MCIP-I, II ि III असे तीन टप्पे 
होते. ज र्रतक ब ाँकेच्य  अटी ि शतीनसु ि स्थ रनक स्पधात्मक (LCB) ि आांतिि ष्ट्रीय स्पधात्मक रनरिद  
(ICB)बोल िूनच य  प्रकलप ांचे क मे किणे अरनि यव होते. य  रनरिद  पद्धतीत कां ि टद ि ि तत्क रलन 
प टबांध िे ख ते य मध्ये क ांही ि द /तांट  रनमाण झ लय स तो ि द रनि िण स ठी लि द ची तितदू किण्य त 
आली होती. त्य नसु ि रनरिद  कलम 52 ि 53 मध्ये ि द ि ि द रनि िण ची प्ररक्रय  देण्य त आली आहे.  

 
तक्तप क्र.2.11 

 
जपगवतक बकेँचे म. सां.्प.प्र.(MCIP I,II व III) अांतगयत अथयसहपय्य घेतलेले प्रकल् 

महपरपष्ट्र कृष्ट्णप खोरे ववकपस महपमांडळ 
1 कृष्ट्ण  प्रकलप 
2 कुकडी प्रकलप 
3 भीम  (उजनी) प्रकलप 
4 खडकि सल  प्रकलप 

ववदिय ्पटबांिपरे ववकपस महपमांडळ 
5 ऊध्िव िधा प्रकलप 
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गोदपवरी मरपठवपडप ्पटबांिपरे ववकपस महपमांडळ 
6 ज यकि डी प्रकलप टप्प -1 
7 ज यकि डी प्रकलप टप्प -2 
8 ऊध्िव पेनर्ांर्  प्रकलप 
   
य  प्रकलप ांची कां ि ट ांची क मे िषव 1979 ते 1991 दिम्य न किण्य त आली. ती जिळप स 10 ते 15 

िषापिूी पणूव किण्य त आली आहेत, सांपषु्ट्ट त आली आहेत ककि  सांबरधत अरभकिण कडून क ढून घेण्य त 
आली. मह मांडळ ांची रनर्थमती होण्य अर्ोदि ही सिव कां ि टे सांपषु्ट्ट त आली होती. तिीही मह मांडळ ांच्य  
रनर्थमतीनांति लि दक ांकडे ि द रनि िण ांची क ही प्रकिणे च लचू होती.   
 

बहुतेक प्रकिण मध्ये सांबधीत कां ि टद ि ने 10 ते 15 िषानांति क मे पणूव झ लय नांति/सांपषु्ट्ट त 
आलय नांति ककि  क मे सांबरधत ांकडून क ढून घेतलय नांति रनरिदेच्य  कि ि तील कलम-52 नसु ि अरतरिक्त 
झ लेलय  क म स ठी देय िक्कमेचे द िे उपस्स्थत केले.  कलम 52/53 मध्ये लि द झ लय नांति रनस्श्चत 
क लमयाद  रदलेली न ही.  य  सबबीख ली लि द प्ररक्रय  च ल ूझ ली.  
 

लि द प्रकिण तील सद्यस्स्थतीब बतची म रहती सरमतीने मह मांडळ कडून म र्रिली  त्य नसु ि  एकूण 
लि द प्रकिण ची मह मांडळरनह य सांख्य  तक्त्य त रदली आहे. 

 
प्र प्त झ लेलय  एकूण प्रकिण िरुन असे रदसनू येते की, 98 प्रकिण त रनरिद  शतीप्रम णे लि द ची 

नेमणकु झ लेली आहे.  त्य चप्रम णे 28 प्रकिण त न्य य लय चे आदेश प्रम णे नेमणकू झ लेली आहे. 27 
प्रकिण त ठेकेद ि म फव त लि दक ची नेमणकु झ लेली आहे. मह मांडळ म फव त 1 प्रकिण त ि श सन म फव त 2 
प्रकिण त लि दक ची नेमणकु झ लेली आहे. 16 प्रकिण मध्ये नेमणकुीबद्दल रनस्श्चत म रहती प्र प्त होऊ 
शकली न ही. 

तक्तप क्र.2.12 
महपमांडळविहपय लवपदकपची िेमणकू 

 
अ.
क्र. 

लि दक नेमणकू 
तपरशल  

मकृखोरिम, 
पणेु 

रिप रिम,  
न र्पिू 

त प रिम,  
जळर् ांि 

कोप रिम,  
ठ णे 

र्ोमप रिम,  
औिांर् ब द 

एकूण 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 रनरिद  शती 
प्रम ण  

6 - रनिांक 
म रहती 

कळरिली 
आहे. 

रनिांक 
म रहती 

कळरिली 
आहे. 

92 98 

2 न्य य लय  म फव त 4 2 24 28 

3 
ठेकेद ि  
म फव त 

- 7 20 27 

4 मह मांडळ  म फव त - - 1 1 
5 श सन  म फव त 2 - - 2 

6 प्रपि त उललेख 
न ही 

14 2 - 16 

 एकूण 26 9 रनिांक रनिांक 159 196 
 

लि दक ने रनि ड  ज हीि केलय नांति न्य य लय त अपील कि िय चे ककि  न ही य च  सरिस्ति 
अभ्य स केल  ज तो.  अभ्य स नांति अपील कि िय चे ककि  िक्कम अद  कि िय ची य च  रनणवय घेतल  
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ज तो.  एकूण 196 प्रकिण पैकी 138 प्रकिण त  ठेकेद ि स िक्कम अद  किण्य त आलेली आहे.  सदिील 
एकूण िक्कम रु. 153.80 कोटी इतकी आहे ति व्य ज ची िक्कम रु. 129.45 कोटी आहे. आत  प्रकलप ांच्य  
ककमतीत ही ि ढ सपु्रम मध्ये अांतभूवत झ ली आहे. 
 

तक्तप क्र.2.13 
महपमांडळविहपय  ठेकेदपरपस अदप केलेलयप रक्कमेचप त्शील (रु. कोटी) 

 
अ.
क्र. 

तपरशल  मकृखोरिम, 
पणेु 

रिप रिम,  
न र्पिू 

र्ोमप रिम,  
औिांर् ब द 

एकूण 

1 2 3 4 5 6 
1 लि द ची एकूण सांख्य  26 9 159 174 

2 लि द कडे/न्य य लय त 
प्रर्तीपथ िि सांख्य  

4 9 43 56 

3 रनि ड  ज हीि सांख्य  22 - 116 138 
4 लि द प्रम णे ठेकेद ि स अद  

केलेलय  प्रकिण ांची सांख्य  
15 - 116 131 

अ) अद  केलेली मळू िक्कम 
(रु. कोटी) 

19.67 - 74.86 94.53 

ब) अद  केलेली व्य ज ची 
िक्कम (रु. कोटी) 

5.50 - 66.34 71.84 

क) अद  केलेली मळू ि व्य ज 
एकरित िक्कम *(रु. कोटी) 

3.07 - 0 3.07 

एकूण अद  केलेली िक्कम 
(रु. कोटी) 

28.24 - 141.20 169.44 

5 
ठेकेद ि स अद  केलेलय  
प्रकिण तील मळू रनरिदेची 
ककमत (रु. कोटी) 

92.11 - 106.49 198.60 

 
टी् :- * मकृखोरिम ने 2 लि द प्रकिण ांत एकरित िक्कम (मदु्दल ि व्य ज) अशी कळरिली आहे. 
 
ई) विष्ट्कषय:- 
 
 सरमतीने रिश्लेषण केलेलय  एकूण 100 प्रकलप ांची मळु प्रश सकीय म न्यत  ककमत रु. 8389 कोटी 
होती.  त्य नांति सिवस ध िणपणे सि सिी 25 िषानांति य  प्रकलप ांची अद्यय ित मांजिू सधु रित प्रश सकीय 
म न्यत  ककमत रु. 68655 कोटी झ ली . म्हणजेच सि सिी 25 िषात प्रकलप ांच्य  ककमतीत रु. 60266 कोटी च 
ि ढ झ ली.  परिच्छेद 2.2.2 मध्ये नमदू केलय प्रम णे य  एकूण ककमति ढीतनू अटळ असण िी भ िि ढ 
िर्ळलय स अन्य क िण ांनी झ लेली ककमति ढ स्पष्ट्ट होते.  य  भ िि ढीची फोड  रिििणपि 2.8 मध्ये देण्य त 
आली आहे.  त्य नसु ि सिव मह मांडळ ने सपु्रम  रदलेलय  प्रकलप ची आभ सी ककमति ढ रु. 60266 कोटी  
असली तिी ती भ िि ढीच  मोठ  घटक क ढलय नांतिची ि स्तरिक ककमति ढ रु. 31714 कोटी इतकी आहे.  
ही ककमति ढ मळु प्रम च्य  एकूण ककमतीपेक्ष ही रतप्पटीहून ज स्त आहे.  म्हणजे भ िि ढ िर्ळत  प्रकलप च्य  
खचाचे आर्थथक द रयत्ि  प्रम च्य  ककमतीपेक्ष  रतप्पट आहे. 
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 प्रकलप त झ लेली ही ककमति ढ रनस्श्चतपणे कोणत्य  घटक मळेु झ ली य स ठी य  ककमति ढीचे 
रिश्लेषण किण्य त आले.  य त प्र मखु्य ने  (1) दिसचुी,  (2)  भसूांप दन ि पनुिवसन,  (3)  सांकलपरचि,   (4) 
व्य प्ती,  (5)  आस्थ पन  ि इति य  घटरनह य प्रकलप च्य  ककमति ढीचे रिश्लेषण  रिििणपि 2.8 मध्ये 
देण्य त आले.  त्य प्रम णे: 

तक्तप क्र.2.14 
महपमांडळपांिी सपु्रमप वदलेलयप मोठयप व मध्यम प्रकल्पची ककमतवपढ 

          (रु. कोटी) 
अ.क्र. ककमतवपढीचप घटक ककमत  
1. सवयसपिपरण िपववपढी व्यवतवरक्त झपलेली ककमत वपढ 3445 
2. िसूां्पदि व ्िुवयसिपतील ककमत वपढ 4105 
3. आस्थप्िप व इतर घटकपतील ककमत वपढ 6342 
4. सांकल् वचिपतील बदलपमळेु झपलेली ककमत वपढ 6345 
5. व्यपप्तीतील ववस्तपरपमळेु झपलेली ककमत वपढ 11477 

 
 त्य चे सरिस्ति रिश्लेषण रि ििणपि 2.8 मध्ये देण्य त आले आहे. परिच्छेद 2.2.2 मध्ये नमदू 
केलय नसु ि ज्य  प्रकलप तील घटक ांच्य  ि ढीि ककमतीत भ िि ढी व्यरतरिक्त मोठ्य  प्रम ण िि रिसांर्ती 
रदसनू आली त्य  प्रकलप ची सखोल छ ननी सरमतीने केली. त्य नसु ि सरमतीने ि ज्य तील मोठे प्रकलप, मध्यम 
प्रकलप, उकसयो ि बिेॅजची छ ननी केली आहे ि य  छ ननीतनू रनदशवन स आलेली ककमति ढीची क िणे 
मह मांडळरनह य पढुील परिच्छेद त रिशद केली आहेत. 
 
2.5.2 महपमांडळविहपय, प्रकल्विहपय ककमतवपढीची कपरणे 
 
अ) महपरपष्ट्र कृष्ट्णप खोरे ववकपस महपमांडळ, ्णेु 
 
 मह ि ष्ट्र कृष्ट्ण  खोिे रिक स मह मांडळ ांनी   मोठ्य  प्रकलप च्य  -  14, मध्यम प्रकलप च्य   - 29,  
उकसयोच्य  - 7 ि  लघ ुप्रकलप चे - 175 अश  एकूण 225 सधु रित प्रश सकीय म न्यत  रदलय  आहेत. त्य ची 
य दी रिििणपि 2.2 मध्ये देण्य त आली आहे. 2.2.1 य  परिच्छेद त नमदू केलय प्रम णे सधु रित प्रम  रदलेलय  
लघ ु प्रकलप ची एकूण ककमत मोठय , मध्यम ि उकसयोच्य  सपु्रम  रदलेलय  एकूण ककमतीपेक्ष  तुलनेने कमी 
असलय ने ते िर्ळण्य त आले आहे. मह मांडळ ांनी सपु्रम  रदलेलय  11 मोठ्य , 16 मध्यम ि 5 उकसये  
प्रकलप ांच्य  ककमतीचे रिश्लेषण रिििणपि 2.8 मध्ये किण्य त आले आहे. त्य नसु ि मह मांडळ नी सपु्रम  
रदलेलय  य  32 प्रकलप ांची मळु प्रम  ककमत 3168 कोटी रु. होती. य तील 11 प्रकलप 1980 च्य  पिूीचे आहेत. 
य   32 प्रकलप ांची अद्यय ित मांजिू सपु्रम नसु ि एकूण सपु्रम  ककमत 14641 कोटी आहे म्हणजे य  प्रकलप च्य  
ककमती सिवस ध िणपणे 25 िषात रु. 11473 कोटी ने ि ढलय  आहेत. म्हणजे ही ि ढ मळू प्रम च्य  तुलनेत 
3.62 पट आहे. परिच्छेद 2.2 मध्ये नमदू केलय प्रम णे य  एकूण ककमति ढीतनू अटळ असण िी भ िि ढ  
िर्ळलय स अन्य क िण ांनी झ लेली  ककमति ढ स्पष्ट्ट होते.   य  भ िि ढीची आकडेमोड रिििणपि 2.8 मध्ये 
देण्य त आली आहे. त्य नसु ि य  मह मांडळ ांची आभ सी ककमत ि ढ रु. 11,473 कोटी ि टत असली तिी 
भ िि ढीच  मोठ  घटक क ढलय नांतिची  ि स्तरिक ककमति ढ रु. 5309 कोटी इतकी आहे. ही ककमति ढ 
मळू प्रम च्य  एकूण ककमतीपेक्ष ही ज स्त आहे म्हणजे भ िि ढ िर्ळत ही प्रकलप च्य  खचाचे आर्थथक द रयत्ि 
दपुटीहून अरधक ि ढलेले आहे. 
 
 प्रकलप त झ लेली ही ककमति ढ रनस्श्चतपणे कोणत्य  घटक ांमळेु झ ली य स ठी य  ककमति ढीचे 
रिश्लेषण किण्य त आले. य त प्र मखु्य ने 1) दिसचूी, 2) भसूांप दन ि पनुिवसन, 3) सांकलपरचि, 4) व्य प्ती , 
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5) इति य  घटकरनह य प्रकलप च्य  ककमति ढीचे रिश्लेषण रिििणपि 2.8 मध्ये देण्य त आले. य  सिव 
प्रकलप चे रिश्लेषण केलय स दिसचूीमळेू झ लेली ककमति ढ रु. 329  कोटी  
 

तक्तप क्र. 2.15 
मकृखोवव महपमांडळपांिी सपु्रमप वदलेलयप मोठयप व मध्यम प्रकल्पची ककमतवपढ 
                               (रु. कोटी) 

अ.क्र. ककमतवपढीचप घटक ककमत  
1. दरसचूीमळेु झपलेली ककमत वपढ 329 
2. िसूां्पदि व ्िुवयसिपतील ककमत वपढ 349 
3. आस्थप्िप व इतर घटकपतील ककमत वपढ 1072 
4. सांकल् वचिपतील बदलपमळेु झपलेली ककमत वपढ 1671 
5. व्यपप्तीतील ववस्तपरपमळेु झपलेली ककमत वपढ 1887 

 
त्य चे सरिस्ति रिश्लेषण रिििणपि 2.8 मध्ये देण्य त आले आहे.  परिच्छेद 2.2.3 मध्ये नमदू 

केलय नसु ि ज्य  प्रकलप तील घटक च्य  ि ढीि ककमतीत भ िि ढी व्यरतरिक्त मोठ्य  प्रम ण िि रिसांर्ती 
रदसनू आली त्य  प्रकलप ांची सखोल छ ननी सरमतीने केली. त्य नसु ि सरमतीने य  मह मांडळ तील 7 मोठे 
प्रकलप, 4 मध्यम प्रकलप ि 2 उकसयोची छ ननी केली य  छ ननीतनू रनदशवन स आलेलय  ककमत ि ढीची क िणे 
ख लीलप्रम णे आहेत. 

 
1) प्रकल्पचे िपांव: िीमप (उजिी) प्रकल्, वज. सोलप्रू 

 
1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 

प्रश सकीय म न्यत  रदन ांक ककमत (रु. 
कोटी) 

कसचन 
क्षमत  (हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी श सन/ 
मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय म न्यत  
(पिन सह) 20/8/1964 40.51 121440 110.78 2.48 श सन  

प्रथम सपु्रम  (पिन  िर्ळून) 7/4/1976 119.08 121440 110.78 1.74 श सन  
रद्वतीय सपु्रम  (पिन  िर्ळून) 17/1/2004 1405.67 259539 117.24 1.90 मह मांडळ 

 
2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे:- 

अ) दिसचूीच्य  िषातील  बदल 
ब)  सांकलपन तील बदल 
क)  व्य प्तीतील बदल  

ब िम ही पीकिचनेऐिजी आठम ही पीकिचन  अिलांबलय मळेु क लव्य च्य  ल ांबीमध्ये ि ढ 
झ ली.  रितिण व्यिस्थेत ि ढ झ ली त्य मळेु खचात ि ढ झ ली. 

ड)    भसूांप दन ि पनुिवसन तील ि ढ 
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2) प्रकल्पचे िपांव:-  कृष्ट्णप प्रकल्, तप. सपतपरप, वज. सपतपरप 

 
1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 

प्रश सकीय म न्यत  रदन ांक 
ककमत 

(रु. 
कोटी) 

कसचन के्षि 
(ICA) / 

पीकके्षि (हे) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी श सन/ 
मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

25/1/1967 27.66 64426 / 
106286 

814  
 

1.65 श सन 

प्रथम सपु्रम  28/1/1977 71.31 
64426 / 
106286 

814  
 

2.26 श सन 

रद्वतीय सपु्रम  19/10/1983 133.81 
67366 / 
106286 

669  
 1.75 श सन 

ततृीय सपु्रम  18/1/1994 269.62 74000 / 
97659 

669  
 

1.435 श सन 

चतुथव सपु्रम  3/2/2004 648.05 
74000 / 
97659 

669  
 1.80 मह मांडळ 

 
2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
 

अ) दिसचूीच्य  िषातील  बदल 
ब) सांकलपन तील बदल 

1.   धिण :- धोम धिण च्य  प य मध्ये भेर् यकु्त रचकण म ती ल र्लय मळेु तसेच धोम, कन्हेि 
धिण च्य  भकूां प प्रिण के्षि त बदल होऊन धिण च्य  क टछेद त बदल झ ल .  मळु 
सांकलपनेमध्ये सरिस्ति सांकलपनेनांति बदल झ ल . 

2.  स ांडि  :- भुकां प प्रिण के्षि स ठीच्य  सांकलपनेमळेु स ांडि  क टछेद त बदल झ ल . 
3. क लि  :- क लव्य ांच्य  सरिस्ति सांकलपन मळेु ि ढ झ ली. 

4. मळु प्रम तीलअपऱु्य  तितदुी / उरणि :-  ल भके्षि रिक स क म ांच  सम िेश 
क) व्य प्तीतील बदल  

 1. मह मांडळ स्ति ििील चतथुव सधु रित अांद जपिक मध्ये कृष्ट्ण  प्रकलप टप्प -1 ि 2 अस  
एकरित प णीि पि चे रनयोजन किण्य त आले.  कृष्ट्ण  प्रकलप टप्प -1 ची रपकपध्दती 
आणखी रििळ किण्य त आली कृष्ट्ण  प्रकलप टप्प -2 चे 235.62 दलघमी  प णीि पि 
ठेिण्य त आल . एकूण प णीि पि 908.5 दलघमी 

 
 मळु प्रम नसु ि धोम, कन्हेि ि बोिखेळ य  रतन्ही धिण ांची स ठिणकु क्षमत  814 दलघमी  ि 75% 
जलरनष्ट्पती 1027 दलघमी  ि प णीि पि 1051 दलघमी  होत . कृष्ट्ण  प्रकलप टप्प -2 अांतर्वत उपस  कसचन 
योजन  (18940 हे.)  कुड ळी मध्यम प्रकलप (5300 हे.)ि रजहे कठ पिु उपस  कसचन ये जन  (27500)  हे. के्षि 
र्हृीत धरून त्य प्रम णे प ण्य चे रनये जन किण्य त आले.  य  5 उपस  कसचन स ठी रमळून 909 दलघमी  
इतक  प णी ि पि अपेरक्षत आहे.  अश प्रक िे अांरतम प्रकलप िचनेत प्रि ही पध्दतीने 79800 हेक्टि ि उपस  
पध्दतीने 46440 हेक्टि असे ल भके्षि आहे.  एकूण प णीि पि ची फोड -- प्रि ही 480.54 दलघमी, उपस्य ने  
235.5 दलघमी , रबर्ि कसचन 150 दलघमी ि ब ष्ट्पीभिन 45.5 दलघमी (1.58 अघफू) अशी आहे. 
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2. क लि  ि ल भके्षि रिस्त ि:-  आिफळ क लि  835 रकमी पयंत ि ढिून रकमी 86 ते 145 
मध्ये Express क लव्य ऐिजी बोर्द  प्रस्त रित किण्य त आल . 

ड)   भसूांप दन, ि पनुिवसन इत्य दीमळेु होण िी ि ढ 
 

3) प्रकल्पचे िपांव:-  विरप देविर प्रकल्, तप.िोर, वज.्णेु 
 

1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 

प्रश सकीय 
म न्यत  रदन ांक 

ककमत (रु. 
कोटी) 

कसचन क्षांि 
(ICA) / 
पीकके्षि 
(हेक्टि) 

एकूण  
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी श सन/ 
मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

29/5/1984 61.48 31214 
47800 

156  
 

1.26 श सन  

प्रथम सपु्रम  29/5/2000 588.65 
41400 
58221 

337  
 1.52 मह मांडळ 

रद्वतीय सपु्रम  16/10/2002 910.91 43050 
60581 

337  
 

1.47 मह मांडळ 

 
2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 

अ) दिसचूीच्य  िषातील  बदल 
ब) सांकलपन तील बदल 
 

1.  धिण :- मळु नमनु  क टछेद मध्ये सरिस्ति सांकलपन मळेु झ लेले बदल, धिण च्य  उांचीमध्ये 
12.50 मी. ने ि ढ 

2.   स ांडि  :- घळभिणी कित न  प यलट कट घ्य ि  ल र्ल .  त्य मळेु कठीण खडक तील खोदक म 
ि भि ि क म मध्ये ि ढ झ ली.  म र्वदशवक कभत ि रक िॉलच्य  ल ांबी ि प य  प तळी मध्ये ि ढ 
झ ली. 

3.  क लि  :- उजव्य  क लव्य ची ल ांबी 136 रकमी िरुन 208 रकमी ि 21 रकमीच  ड ि  क लि  
नव्य ने प्रस्त रित केल . 

4.  मळुप्रम तीलअपऱु्य  तितुदी :-  मळु प्रम मध्ये  रिद्यतु रिमोचक प्रस्त रित नव्हते. 
 

क) व्य प्तीतील बदल  
1.  क लव्य ििील उपस  कसचन योजन :-  क लव्य िि तीन उपस  कसचन योजन  नव्य ने प्रस्त रित 
2.  क लि  ि ल भके्षि रिस्त ि:-  उजव्य  क लव्य ची ल ांबी ि ढरिली ि 21 रकमीच  ड ि  क लि  

नव्य ने प्रस्त रित केल .  ल भके्षि 1650 हेक्टिने ि ढरिले. 
3.  धिण ची उांची ि ढ:-  कृष्ट्ण  लि द नसुि ि मह ि ष्ट्र च्य  ि य ल  आलेले प णी अडिण्य स ठी 

धिण च्य  प णीस ठ्य चे 75 टक्के रिश्ि स हवतेिरुन 50 टक्के रिश्ि स हवतेिि रनयोजन 
किण्य त आले.  त्य मळेु धिण ची उांची समु िे 12.50 मी. ने ि ढिून प्रकलप च  प णीस ठ  
ि ढरिण्य त आल . 

 
ड) भसूांप दन, ि पनुिवसन इत्य दीमळेु  ि ढ झ ली. 
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4) प्रकल्पचे िपांव:-  िपमप आसखेड प्रकल्, तप. खेड, वज. ्णेु 
 

1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 
प्रश सकीय 

म न्यत  
रदन ांक ककमत(रु. 

कोटी) 
कसचन 
क्षमत  

एकूण 
प णीस ठ  

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

22/4/1988 63.14 23110 169.5 2.31 श सन 

प्रथम सपु्रम  30/10/1992 112.93 23110 169.5 2.04 श सन 
रद्वतीय सपु्रम  3/10/2002 458.20 23110 231.0 1.77 मह मांडळ 
 
2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 

अ) दिसचूीच्य   िषातील  बदल 
ब) सांकलपन तील बदल 

1.  धिण :- सरिस्ति सांकलपन मळेु झ लेले बदल, धिण ची उांची 4.80 मी. ने ि ढरिली, सांध नक 
क मे एम-20 मध्ये किण्य त आली. 

2.  स ांडि  :- सरिस्ति सांकलपन मळेु ॲप्रोच चनॅल ि टेल चनॅलची ल ांबी ि ढली ि Chute channel 
ल  ब ज ूि तळ स अस्तिीकिण प्रस्त रित केले.  स ांडव्य ची उांचीही ि ढली. 

3.  क लि  :- क लव्य च्य  जरमनीच्य  भ ि मध्ये मोठी ि ढ, क लव्य च्य  औद्योरर्कीकिण मळेु 
सरिस्ति सांकलपन ि ब ांधक म मळेु ि ढ झ ली. 

4.  मळु प्रम तील अपऱु्य  तितदुी / उरणि :-  स ांडव्य चे क म कित न  1.8 ते 2.0 मी. रुां दीच  Dyke 
आढळून आल .  

5.  धिण ची उांची ि ढ:-  प्रकलप ची रिश्ि स हवत  75% िरुन 50% किण्य त आली.  त्य मळेु 
धिण ची उांची 4.8 मी. ने ि ढली. 

ड)   भसूांप दन, िनजमीन, पनुिवसन इत्य दीमळेु होण िी ि ढ  
 

5) प्रकल्पचे िपांव:-  उरमोडी, तप. वज. सपतपरप 
 

1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 

प्रश सकीय 
म न्यत  रदन ांक 

ककमत(रु. 
कोटी) 

कसचन  
क्षमत  
(हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  6/10/1993 212.07 27750 

282.14 
 1.18 श सन 

प्रथम सपु्रम  3/10/2002 867.77 27750 282.14 
 

1.18 मह मांडळ 

रद्वतीय सपु्रम  2/11/2010 1324.14 27750 
290.714 

 
1.32 श सन 

ततृीय सपु्रम  21/1/2011 1417.25 27750 
290.714 

 1.08 श सन 

 
2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 

अ)  दिसचूीच्य  िषातील  बदल 
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ब)  सांकलपन तील बदल 
1. धिण :- मळु नमनु  क टछेद त सरिस्ति सांकलपन मळेुझ लेले बदल, धिण च्य  मकु्त ांति त 0.9 

मी. िरुन 1.60 मी. ि ढ  
2.  स ांडि  :- के्षिीय परिस्स्थतीनसु ि स ांडव्य ची ज र्  बदलण्य त आली, पचु्छ क लव्य ची ल ांबी 

ि ढली. 
3. क लि  :- 10 टक्के सिेक्षण प्रम णे तितुद, सरिस्ति सिेक्षण ि सांकलपनेमळेु झ लेली ि ढ,  
4. मळु प्रम तीलअपऱु्य  तितदुी / उरणि  
5. इति 
 

क)  व्य प्तीतील बदल  
1. स्थ रनक लोकप्ररतरनधींच्य  म र्णीनसु ि 

अ)      स त ि  त लकु्य तील उिमोडी नदीििील को.प. बांध िे िद्द किणे 
ब)      को.प. बांध -य िि ख जर्ी उपस  योजन ांद्व िे रभजण िे के्षि स त ि  प्रि ही क लव्य ांद्व िे 

कसचन  ख ली आणणे.  य  किीत  स त ि  ड ि  क लि  (ल ांबी 15 रकमी) ि 
स त ि  उजि  क लि  (ल ांबी 35 रकमी) नव्य ने तय ि किणे. 

क)     तसेच स त ि  प्रि ही क लव्य ििील के्षि ओलीत ख ली आणण्य स ठी स त ि  ड ि  
क लव्य िि - भोंदिडे उपस  योजन  ि उजव्य  क लव्य िि - क िी, भ टमिळी ि 
र्णेशि  अश  3 उपस  योजन  ि बरिणे. 

ड)       उिमोडी धिण जल शय ििील प्रकलपग्रस्त ांचे उिवरित के्षि ओलीत ख लीआणणेस ठी 
जल शय िि अांबिडे ि क मथी य  दोन उपस  योजन  ि बरिणे. 

 
6) प्रकल्पचे िपांव:-  टेमघर प्रकल्, तप. मळुशी, वज. ्णेु 
 

1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 

प्रश सकीय 
म न्यत  

रदन ांक 
ककमत 

(रु. 
कोटी) 

कसचन 
क्षमत  

आयसीए 
(हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  20/1/1994 70.51 1000 107.96 1.29 श सन 

प्रथम सपु्रम  19/1/2004 323.53 1000 107.96 4.29 मह मांडळ 
 
2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 

अ)  दिसचूीच्य   िषातील  बदल 
ब)  सांकलपन तील बदल 

1. धिण :- धिण च  क टछेद नमनु  क टछेद ांिि आध रित होत .  म ि अांद जपिक ि रनरिद  
कित न  धिण च्य  प य  प तळीत बदल झ ल .  दर्डी धिण चे कोलग्र ऊट मध्ये रुप ांति 
किण्य त आले. 

2.  स ांडि  :- पिु रिसर्ातील ि ढ, ओर्ी ग्लेसीस, स्स्टलीम बेसीन ि ऐन्ड रिअि य स ठी एम-20 
च्य  सांध नक च  ि पि कि ि  ल र्ल . 

 
ड) भसूांप दन, िनजमीन, पनुिवसन इत्य दीमळेु होण िी ि ढ  
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इति :- मळु प्रकलप तील ल भव्यय र्णुोत्ति क ढत न  प्रकलप तनू होण ऱ्य  1000 हे. ल भके्षि   व्यरतरिक्त 
खडकि सल  धिण तनू होण ऱ्य  10830 हे. ल भके्षि रिच ि त घेतले. सपु्रम  देत न  प्रकलप चे 1000 हे. ि 
10830 हे. ल भके्षि तुन रमळण ऱ्य  उत्पदन्न ऐिजी पणेु शहि ल  देण्य त येण ऱ्य  रपण्य च्य  प ण्य च्ये ल भ 
रिच ि त घेतलय ने ल भव्यय र्णुोत्ति 4.29 रदसनू येते. 
 
7) प्रकल्पचे िपांव:- तपरळी प्रकल्, तप.्पटण, वज. सपतपरप 
 

1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 

प्रश सकीय 
म न्यत  

रदन ांक 
ककमत 

(रु. 
कोटी) 

कसचन के्षि 
(ICA) / 
पीकके्षि 

(हे) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी श सन/ 
मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

16/2/1996 194.32 14276 
19498 

166.00 
 

1.69 श सन 

प्रथम सपु्रम  30/10/2002 685.93 
14276 
19498 166.00 1.11 मह मांडळ 

रद्वतीय सपु्रम  29/7/2009 954.01 14276 
19498 

166.00 
 

1.22 श सन / 
मह मांडळ 

ततृीय सपु्रम  6/9/2010 1057.63 
14276 
19498 

166.00 
 

1.37 श सन 

2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ)   दिसचूीच्य  िषातील  बदल 

      ब)   सांकलपन तील बदल 
1. धिण :- मळु प्रश सकीय म न्यतेतील नमनु  क टछेद च  सरिस्ति सांकलपन मळेु धिण च्य  
उत ि मध्ये बदल झ ल . धिण ची भूांकप प्ररतिोध शक्ती ि ढरिण्य स ठी ि र्ळती कमी 
किण्य स ठी दर्डी ब ांधक म चे कोलग्र ऊट मेसनिी मध्ये रुप ांति किण्य त आले.धिण च्य  
प य प तळीत बदल झ ल . 
2.  स ांडि  :- स ांडव्य च्य  म र्वदशवक कभतीच्य  ल ांबीमध्ये ि ढ झ ली. 
3. मळु प्रश सकीय म न्यतेतील अपऱु्य  तितुदी / उरणि  :- मळु प्रश सकीय म न्यत  अहि ल त 
टेंभ ूप्रकलप च्य  रहश्श्य च  सम िेश नव्हत . तो सधु रित प्रश सकीय म न्यतेमध्ये किण्य त आल . 
 

क)  व्य प्तीतील बदल  
1.  मळु म र्णी  :- परिसि तील प्रकलपग्रस्त ि ल भध िक य ांनी त िळीखोऱ्य तील को.प. 

बांध ऱ्य ििील 5400 हे. के्षि स िैयस्क्तक उपस  कसचन योजनेऐिजी श सकीय खचाने उपस  
कसचन देण्य ची म र्णी केली. 

2.  ििील म र्णीनसु ि 7 नव्य  उपस  कसचन योजन ांच  श सन म न्यतेने प्रकलप अहि ल त सम िेश 
किण्य त आल . 

3.  कोपडे उपस  योजने ऐिजी कोपडे पोहोच क लव्य च  प्रकलप अहि ल त सम िेश केल . 
4.  प्रकलपग्रस्त ि लोकप्ररतरनधी य ांनी प्रकलपग्रस्त ांच्य  शेतीस पोहोच िस्त  म्हणनू  किर्िोडची म र्णी 

केली. त्य नसु ि धिण च्य  भोित ली किर्िोडच  प्रकलप अहि ल त सम िेश किण्य त आल . 
 

ड)  भसूांप दन, िनजमीन, पनुिवसन इत्य दीमळेु होण िी ि ढ  
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8) प्रकल्पचे िपांव:   सीिप मध्यम प्रकल्, तप. कजयत, वज. अहमदिगर 
1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 

प्रश सकीय 
म न्यत  रदन ांक 

ककमत 
(रु. 

कोटी) 

कसचन 
क्षमत  
(हे.) 

 (ICA) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  21/12/1972 3.72 6718 56.98 2.54 श सन  

प्रथम सपु्रम  20/11/2000 118.94 8445 67.95 1.20 मह मांडळ 
 
2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 

क) व्य प्तीतील बदल:-   
1.  मळु म र्णी:- अहमदनर्ि ि बीड रजलहय तील लोकप्ररतरनधींच्य  म र्णीिरुन सीन  धिण ची 

रिश्ि स हवत  75 टक्क्य िरुन 50 टक्क्य पयंत ख ली आणनू स ठिण क्षमत  67.95 दलघमी 
किण्य त आली (सन 1985).  सीन  ि मेहकिी (त . आष्ट्टी, रज. बीड) धिण स ठी कुकडी 
ड व्य  क लव्य च्य  रकमी  167 मधनू 1.2 अघफू प णी भोसे कखड िहन प्रण लीद्व िे आणनू 
सीन  प्रकलप ची स्िोतिधृ्दी किण्य त आली (सन 2000). 

 

2. क लि  ि ल भके्षि रिस्त ि:-  उजव्य  क लव्य ची ल ांबी 51 रकमी िरुन 73 रकमी किण्य त 
आली ि ड व्य  क लव्य ची 13.10 रकमी नव्य ने तितदू करुन प्रकलप चे ल भके्षि 8445 
हेक्टि किण्य त आले (सन 1985). 

 
9) प्रकल्पचे िपांव:  मेहेकरी मध्यम प्रकल्, तप.  आष्ट्टी, वज. बीड 

 
1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील  

प्रश सकीय म न्यत  रदन ांक 
ककमत 

(रु. कोटी) 

कसचन क्षमत  
हेक्टि 
ICA 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  सन 1959 0.57  4048 16.08 उपलब्ध न ही श सन 

प्रथम सपु्रम  4/12/1963 0.93 4048 16.08 उपलब्ध न ही श सन 
रद्वतीय सपु्रम  17/8/2004 52.97 4048 16.08 1.16 मह मांडळ 

 
2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे:- 
 

अ) व्य प्तीतील बदल  
 
1. मळु म र्णी:-  स्थ रनक शेतकिी ि लोकप्ररतरनधींच्य  म र्णीिरुन सीन  धिण तील 14.15 
दलघमी प णी मेहकिी धिण ांमध्ये आणण्य ची योजन  आखण्य त आली.  म ि प णीस ठ  ि के्षि मध्ये 
ि ढ किण्य त आली न ही.  धिण ची  ि स ांडव्य ची उांची 1.40 मी. ने ि ढरिण्य त आली. 
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10)  प्रकल्पचे िपांव:   वचकोिप मध्यम प्रकल्, तप. आजरप, वज. कोलहप्रू 
1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील  

प्रश सकीय 
म न्यत  रदन ांक 

ककमत 
(रु. 

कोटी) 

कसचन 
क्षमत  

(हेक्टि) 
 (ICA) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  23/3/1977 4.28 4696 

43.00 
1.51 अघफू 1.87 श सन 

प्रथम सपु्रम  25/1/1994 39.44 5630 
43.00 
1.522 
अघफू 

2.00 श सन 

रद्वतीय सपु्रम  15/2/2001 137.94 5630 
43.00 
1.522 
अघफू 

1.45 मह मांडळ 

2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
 अ)  दिसचूीच्य  िषातील  बदल 
ब)  सांकलपन तील बदल 

1.  धिण :- मळु क टछेद रचिी धिण च्य  क टछेद ांिि आध रित होत .  त्य मध्ये सरिस्ति 
सांकलपन मळेु मोठ्य  प्रम ण िि बदल झ ल . 

2.   स ांडि  :- सरिस्ति सांकलपन मळेु स ांडि  उांची ि ल ांबीतील ि ढ 
3.  इति 
 

क) व्य प्तीतील बदल:-  मळु प्रम  मधील धिणस्थळ बदललय मळेु प णी स ठ  ि के्षि मध्ये रकिकोळ ि ढ 
 
ड) भसूांप दन, िनजमीन, पनुिवसन इत्य दीमळेु होण िी ि ढ  
 

11) प्रकल्पचे िपांव :- कृष्ट्णप-कोयिप उ्सप कसचि 
1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 

कृष्ट्ण -कोयन  उपस  कसचन योजनेमध्ये त क िी ि म्हैस ळ अश  दोन उपस  कसचन योजन ांच  
सम िेश आहे. य  योजनेस मळु प्रश सकीय म न्यत  श सन ने रद. 26-4-1984 िोजी रु. 82.43 कोटीस रदली. 
त्य नांति तीनद  सधु िीत प्रश सकीय म न्यत  रदली रे्ली ि चतुथव प्र.म . अांद जपिक स दि किण्य त आले 
असनू अद्य प त्य स म न्यत  रमळ ली न ही. त्य च  सांरक्षप्त तपशील ख लीलप्रम णे आहे. 

 

अ.क्र. तपशील मळु 
प्र.म . 

प्रथम 
स.ुप्र.म . 

स्व्दतीय 
स.ुप्र.म . 

ततृीय 
स.ुप्र.म .  

चतुथव 
स.ुप्र.म . 

मळु प्र.म . 
तील एकूण 
ि ढ 

1 प्र.म .देण िे 
क यालय 

श सन श सन मह मांडळ मह मांडळ श सन  

2 ककमत (रु. कोटी) 82.43 187.90 1312.21 2224.00 3042.48 2960.05 
3 मांजिूी रदन ांक 26-4-

84 
27-3-86 7-5-97 22-1-04 प्रस्त रित  

4 दिसचूी 1982-
83 

1984-85 1995-96 2003-
04 

2011-12  
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अ.क्र. तपशील मळु 
प्र.म . 

प्रथम 
स.ुप्र.म . 

स्व्दतीय 
स.ुप्र.म . 

ततृीय 
स.ुप्र.म .  

चतुथव 
स.ुप्र.म . 

मळु प्र.म . 
तील एकूण 
ि ढ 

5 कसचन क्षमत  
(हेक्टि) 

51994 97849 113965 117322 117322 65328 

6 प णीि पि (अघफू) 
              (दलघमी) 

14.00 
396.48 

उ.न . 26.65 
754.728 

26.65 
754.728 

26.65 
754.728 

12.65 
358.248 

7 दिसचूीतील ि ढ          
(रु. कोटी) 

-- 4.01 572.74 
 

267.81 778.59 1623.15 
(55 टक्के) 

8 भसूांप दन ची ि ढ         
(रु. कोटी) 

-- 1.45 9.41 
 

9.91 177.80 198.57    
(7 टक्के) 

9 व्य प्तीतील ि ढ          
(रु. कोटी) 

-- 84.28 207.34 97.65 159.18 548.45  
(19 टक्के) 

10 सांकलपन ि ढ (रु. 
कोटी) 

-- --- 97.71 210.39 9.12 317.22  
(11 टक्के) 

11 इरटपी ि इति ि ढ         
(रु. कोटी) 

-- 15.73 246.02 75.93 -53.89 283.79    
(9 टक्के) 

12 ल भव्यय दि 1.108 उ.न . 1.42 1.23   
13 खचव प्ररत हेक्टि 

(रु.लक्ष) 
0.16 0.19 1.15 1.90 2.60 4.53 

14 खचव प्ररत दलघमी 
(रु. लक्ष) 

20.8  173.9 294.7 403.1 826 

टीपः कें द्रीय जल आयोर् ने रदन ांक 21-1-04 िोजी रु. 2224.76 कोटीस म न्यत  रदली आहे.  
 

के्षरिय अरधक िी य ांनी रदलेली रटपणी ि श्ितेपरिक  खांड-2 मध्ये रदलेलय  ककमत ि ढ ि रिलांब ची 
क िणे य िरून असे रदसनू येते की य  प्रकलप स झ लेल  रिलांब ि व्य प्तीतील ि ढ हे य  प्रकलप च्य  ककमत 
ि ढीचे दोन प्रमखु क िणे आहेत. सन 2012 मध्ये मळु प्रश सकीय म न्यतेनांति 28 िषे झ ली तिी एकूण रु. 
3042.48 कोटी ककमतीच्य  तलुनेत म चव 2012 पयंत रु. 1640.59 कोटी (54 टक्के) खचव झ ले असनू 31646 
हेक्टि (27 टक्के) कसचन क्षमत  रनर्थमत झ ली आहे. त्य पैकी कसचन ची आकडेि िी ख लीलप्रम णे आहे. 

 

अ. 
क्र. 

उपस  
कसचन 
योजन  

कसचन च  
क ल ि

धी 

य  
क ल ि
धी तील 
एकूण 

िीज बील 
(रु.लक्ष) 

भ ांडिली 
तितदुीतू

न 
भ र्रिले
ले िीज 
बील 

(रु.लक्ष) 

देखभ ल 
ि 

दरुूस्ती
च्य  

तितदुीतू
न 

भ र्रिले
ले िीज 
बील 

(रु.लक्ष) 

टांच ई 
रनधीतनू 
भ र्रिले
ले िीज 
बील 

(रु.लक्ष) 

प णीपट्टी 
तनू 

भ र्रिलेले 
रिज बील 
(रु.लक्ष) 

थकब की 
(रु.लक्ष) 

सांकस्लपत 
कसचन 
क्षमत  

रनर्थमत 
कसचन 
क्षमत  

(हेक्टि) 

सि सिी 
प्रत्यक्ष 
कसचन 
क्षमत  

(हेक्टि) 

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 
त क िी 
घटक 2000-13 2682 0 1858 0 824 0 u34397 16407 3163 

2 
म्हैस ळ 
घटक 2000-13 3134 0 3085 0 280 0 u82922 15239 4242 
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व्य प्तीतील ि ढ ि अपिु  रनधी हे प्रमखु क िणे रिलांब स क िणीभतू आहेत असे श्िेतपरिकेत नमदु 
केले आहे. 
 
 मळु प्रश सकीय म न्यतेनांति प्रथम, स्व्दतीय ि ततृीय स.ुप्र.म . मध्ये रिरिध रठक णच्य  प णी ि 
कसचन च्य  म र्ण्य नसु ि स्थ रनक लोकप्ररतरनधींनी कसचन ची म र्णी केली असत  य  म र्ण्य नसु ि श सन ने 
िेळोिेळी व्य प्तीच्य  बदल स तत्ितः म न्यत  रदली ि त्य नसु िच य  ब बी सधु िीत प्रश सकीय म न्यतेमध्ये 
मह मांडळ ने अांतभूवत केलेले रदसनू येते.  ततृीय सपु्रम  नांति कें द्रीय जल आयोर् ने ही य  प्रकलप स म न्यत  
रदलेली आहे. व्य प्ती बदल झ लय मळेु सांकलपनेत बदल झ ल  ि सांकलपन बदल ि ढ 11 टक्के झ ली. कें द्रीय 
जल आयोर् नेही य  व्य प्तीबदल स म न्यत  रदली आहे.  
 
 व्य प्तीतील ि ढ ही प्रथम, स्व्दरतय ि ततृीय सपु्रम  मध्ये झ ली असलय ने प्रकलप च्य  ककमतीत य  
टप्प्य ांिि ि ढ झ ली असलय ने मळु प्रम  ककमतीिि अनजेु्ञय दिि ढ रिच ि त न घेत  स.ुप्र.म . टप्प्य नसु ि 
अनजेु्ञय दिि ढ रिच ि त घेतली आहे. त्य च  तपशील पढुील प्रम णे आहे. 
 

स.ु प्र.म .च्य  प्रत्येक टप्प्य ििील रनदेश ांक मळेु झ लेली ि ढ ि प्रत्यक्ष दिसचूीमळेु झ लेली ि ढ य ची तलुन  

प्र.म . 
तपशील 

प्र.म ./ 
स.ुप्र.म . 
दिसचूी 

िषव 

रनदेश ांक 

प्र.म ./ 
स.ुप्र.म . 

ककमत (रु. 
कोटी) 

रनदेश ांक 
र्णुक 

रनदेश ांक  
नसु ि य  

अर्ोदिच्य  
प्र.म . ककमती 

तील ि ढ 

कें .ज.आ. 
नसु ि 15 

टक्के सहीत 
अनजेु्ञय ि ढ 

दिसचूी 
तील 

अनजेु्ञय 
ि ढ 

प्रत्यक्ष  
तील 

दिसचूी 
तील ि ढ 

तफ ित 
(9-8) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
मळु 

प्र.म . 
1982 1363.37 82.43 1.00 --- --- --- --- --- 

प्रथम 1984 1691.50 187.90 1.24 102.27 117.61 35.18 4.01 -31.17 

स्व्दरतय 1995 4011.59 1312.21 2.37 445.62 512.47 324.57 572.74 248.17 

ततृीय 2003 6704.69 2224.00 1.67 2193.13 2522.10 1209.90 267.81 -942.09 

चतथुव 2011 15772.84 3042.48 2.35 5231.97 6016.77 3792.78 778.59 -
3014.19 

 
य  िरून असे रदसनू येते की स्व्दरतय स.ुप्र.म . मध्ये दिसचूीतील ि ढ अि स्ति आहे. पण प्रथम, ततृीय 

ि चतुथव स.ुप्र.म . मध्ये ती अनजेु्ञय ि ढीपेक्ष  फ ि कमी आहे.  
 

असे असले तिी पढुील ब बी खटकण ऱ्य  आहेतः 
 

1) प्रकलप स प्रचांड रिलांब झ लेल  आहे. सन 1984 मध्ये मांजिू झ लेली ही योजन  28 िषांनांतिही 56 
टक्के क म रशललक आहे. आरण फक्त 31646 हेक्टि (27 टक्के) कसचन क्षमत  रनमाण झ ली आहे. 
त्य पैकी 7405 हेक्टि सि सिी प्रत्यक्ष कसचन झ लेले आहे. 

2) व्य प्तीमध्ये ि िांि ि बदल झ लेले आहेत. त्य मळेु सांकलपन त ही बदल क्रमप्र प्त झ ले आहेत. य  
व्य प्तीबदल स  लोकप्ररतरनधींनी प ठपिु ि  केलेलय  रिरिध स्थ रनक म र्णीनसु ि श सन स्ति िि 
म न्यत  घेण्य त आली. त्य नांति सपु्रम  मध्ये अांतभाि किण्य त आल . असे असले तिी मळु प्र.म . 
योजनेमध्ये व्य प्ती ि रिलांब मळेु झ लेली ि ढ प्रकलप िेंर् ळण्य स क िणीभतू झ ल . ि ढीि क म च  
दि हेक्टिी  ि दि दलघमी खचव ज स्त आहे. 
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3) एिढ्य  मोठ्य  उपस  कसचन योजन ांचे ल भ च्य  दृष्ट्टीने योग्य टप्पे आखनू टप्पे पणुव करून ल भ 

रमळरिण्य त यश रमळ ले न ही हे रनर्थमत कसचन क्षमतेिरून ि प्रत्यक्ष कसचन के्षि िरून स्पष्ट्ट होते. 
 

12) प्रकल्पचे िपांव:- टेंि ू उ्सप  कसचि योजिप  तप.करपड वज.सपतपरप. 
1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 

प्रश सरकय 
म न्यत  

रदन ांक ककमत 
(रु.कोटी) 

कसचन 
क्षमत  (हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी.) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति  

मांजिूी श सन/ 
मह मांडळ 

दिहेक्टिी ि 
दलघमी खचव 
(रु.लक्ष) 

मळु प्रश सरकय 
म न्यत  

19.2.96 1416.59 110644 623.04 1.56 श सन  1.3 
227 

प्रथम सपु्रम  22.1.04 21.06.09 111856 629.84 1.13 मह मांडळ 1.9 
334 

कें द्रीय जल 
आयोर् ची 
म न्यत  

29.03.11 345035 111856 629.84  कें .ज.आ. 3.10 
548 

 
 टीप:- कें द्रीय जल  आयोर् ने  अद्यित  मांजिूी  रदली  आहे. य  अद्यय ित  ककमतीची  तुलन   मळू 
प्र श सरकय म न्यतेशी  केली आहे. दि हेक्टिी ि  दि  दलघमी खचव  रु.3.0 लक्ष  ि  रु.540 लक्ष य  रनकष ांशी  
जळुतो. 
 
2) प्रकल्पच्यप  ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे  
अ)  दिसचूीच्य   िषातील  बदल  
ब)  सांकलपन तील बदल  

1.   कृष्ट्ण   नदीििील एक रदिस ची  प णी  स ठिण  असण -य   कोलह पिूी  बांध -य   ऐिजी   11.98 
दलघमी   प णीस ठ   किण िे बिेॅज  प्रस्त रतित केले. 

2.   पांप ची क्षमत / उध्दिण नरलकेच  व्य स,ल ांबी  ि ज डी  य ब बत  सरिस्ति सांकलपन मळेु  बदल 
झ ले  

3.  13  मखु्य क लव्य च्य  सरिस्ति  सांकलपन मतुळे  ि ढ  झ ली. 
4.   मळु प्रम मध्ये योजनेच्य   5 टप्प्य त एकूण 208250 अश्िशक्ती  इतकी  पांपींर् क्षमत   प्रस्त रित  

होते. सरिस्ति  सांकलपन नसू ि  225501  अश्िशक्ती इतकी  पांपींर्  क्षमत  रनस्श्चत  किण्य त  
आली. य मळेु  य ांरिकी  ि रिद्यतु  क म त रु. 64.67   कोटीची  ि ढ  झ ली. 

5.  रनरिक्षण  िस्त्य ची  तितदू  केली. 
6.   बिेॅजच्य   सांकलपन त महत्तम  पिू प तळी  ि ढ  झ ली.  
7.   श सन  रनणवय रद. 9.7.2002  नसु ि क लव्य ििील  ब ांधक मे दर्डी  ब ांधक म ऐिजी  सांध न क चे  

ब ांधक म  किण्य त आले. 
 

क) व्य प्तीतील बदल 
1.  स्थ रनक आमद ि य ांच्य  म र्णीनसु ि  येिळ   ि  म ण नदीिि  10  को.प. बांध -य स  मह मांडळ ची 

मांजिुी  (रद.13.4.2001) तसेच भडू, घिरनकी, र्ोिेि डी  ि देिकखडी  भ र् तील  के्षि स  टेंभ ूयोजनेचे 
प णी  रमळणे ब बत मांजिूी ि ख न पिू  ि आटप टी  स्थ रनक न लय ांिि  62 को. प. बांध िे  प्रस्त रित  
केले. 
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2. प टबांध िे ि जयमांिी य ांच्य  सचुनेनसू ि  किठे मह ांक ळ त लकु्य त घटन ांदे्र ,रतसांर्ी, कुां डल पिू, 
ज ख पिू  ि ि घोली  र् ि स ठी उपस  कसचन योजनेस (872 हेक्टि ) श सन ने रदन ांक  4.9.2001 
िोजी म न्यत  रदली. 

ड) भसूांप दन , पनुिवसन, ि भसूांप दन च  ि ढीि  म िेज  इत्य दीमळेु  होण िी  ि ढ  
 

1. मळु प्रश सरकय म न्यत  अहि ल मध्ये  3460  हेक्टि  रु. 74364 प्ररत  हेक्टिी दि ने  सांप दीत  
किण्य चे प्रस्त रित होते. 

2. सपु्रम  अहि ल त  जरमनीच   सि सिी  ककमत रु. 3,88,439 प्ररत हेक्टिी  य  दि ने  4622  हेक्टि 
जमीन सांप दीत किणे प्रस्त रित  आहे. 

3. िन जरमनीच्य  NPV स ठी  0.94  कोटी  खचव  झ ले.  
 
13) प्रकल्पचे िपांव:-  िपमणी मध्यम प्रकल्, तप. रपिपिगरी, वज. कोलहप्रू 

1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 

प्रश सकीय 
म न्यत  

रदन ांक 
ककमत 

(रु. 
कोटी) 

कसचन 
क्षमत  (हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  24/12/1996 120.30 1400 109 1.75 मह मांडळ 

प्रथम सपु्रम  9/2/2005 320.70 1400 109 1.75 मह मांडळ 
 

2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ) दिसचूीच्य   िषातील  बदल 
ब) सांकलपन तील बदल 

1.  धिण :- मळु दर्डी धिण ऐिजी म ती धिण त बदल झ ल .  ि िण  धिण ची नमनू  क टछेद म्हणनू 
ि पि किण्य त आल .  सरिस्ति सांकलपन ांनांति य त ि ढ झ ली. 

2.   स ांडि  :-  स ांडव्य ची ज र्  बदलली.  त्य मळेु खोदक म त ि ढ झ ली. पचु्छ क लव्य ची ल ांबी 
2200 मीटि झ ली. 

3.  मळु प्रम तील अपऱु्य  तितुदी / उरणि :-  प्रम मधील धिण ची सांिेख  िनजरमनीिि येत होती. 
 

14) प्रकल्पचे िपांव:  मोरणप (गरेुघर) प्रकल्, तप.  ्पटण, वज. सपतपरप 
1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 

प्रश सकीय म न्यत  रदन ांक 
ककमत 

(रु. 
कोटी) 

कसचन 
क्षमत  

(हे.) ICA 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  23/9/1982 6.26 3806 39.00 2.2 श सन 

प्रथम सपु्रम  31/1/1996 36.16 3806 39.00 1.68 श सन 
रद्वतीय सपु्रम  22/1/2004 118.03 3806 39.00 1.89 मह मांडळ 
ततृीय सपु्रम  30/5/2009 129.64 3806 39.00 1.71 श सन 
 
2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ) दिसचूीच्य   िषातील  बदल 
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ब) सांकलपन तील बदल 
1.  धिण :- भकूां प प्रिण के्षि तील बदल ांमळेु धिण च्य  क टछेद त झ लेले बदल धिण तील टेकडीमध्ये 

प झि थ ांबरिण्य स ठी कि िे ल र्लेले ड यक्रॉम िॉलचे क म. 
2.  स ांडि  :- मळु प्रकलप अहि ल तील रिसर्ात त ांरिक सलल र् ि ांनी केलेलय  ि म.सां.सां., न रशक 

य ांनी मलुय र्थपत केलेलय  रिसर्ात 846 घमी/से. िरुन 2247 घमी/सेकां द अशी झ लेली ि ढ. 
3.  रिमोचक चे क म बोर्द्य ऐिजी  कट अाँड कव्हि पध्दतीने कि िे ल र्ले. 

ड) भसूांप दन, पनुिवसन इत्य दीमळेु होण िी ि ढ  
 
15) प्रकल्पचे िपांव:  िपगेवपडी, तप. वपई, वज. सपतपरप 

1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 

प्रश सकीय 
म न्यत  रदन ांक 

ककमत(रु. 
कोटी)  

कसचन 
क्षमत  
(हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी श सन/ 
मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

1/11/1990 8.99 1560 6.47 1.63 श सन 

प्रथम सपु्रम  12/1/1996 25.94 1560 6.47 2.34 श सन 
रद्वतीय सपु्रम  10/10/2002 51.95 1560 6.47 1.21 मह मांडळ 
 
2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ) दिसचूीच्य  िषातील  बदल 
ब)  सांकलपन तील बदल 

1.  धिण :- भकूां प प्रिण के्षि तील बदल मळेु धिण च  क टछेद बदलल . 
2.  स ांडि  :- ज र्  बदललय मळेु स ांडव्य च्य  खोदक म त ि ढ झ ली.  रिमोचक चे ब ांधक म दर्डी 

ब ांधक म ऐिजी सांध नक मध्ये रुप ांतिीत झ ले. 
3.  क लि  :- रिसर्ािि आध रित मळु अांद जपिक तील धिलेलय  तितदूीत सरिस्ति सव्हेक्षण ि 

सांकलपन मळेु ि ढ झ ली. 
4.  मळु प्रम तीलअपऱु्य  तितदुी / उरणि :-  क लव्य च्य  ब ांधक म ांची सांख्य  कमी धिली होती.  

पनुिवसन च  तितदू नव्हती. 
ड)  भसूांप दन ि पनुिवसन इत्य दीमळेु होण िी ि ढ  

 
2.5.3 ववदिय ्पटबांिपरे ववकपस महपमांडळ, िपग्रु 
 

रिदभव प टबांध िे रिक स मह मांडळ ांनी मोठय  प्रकलप च्य  -17, मध्यम प्रकलप च्य  -31, उकसयोच्य  -
4, बिेॅजसच्य  -2 ि लघ ुप्रकलप च्य  25 अश  एकूण 79  सधु रित प्रश सकीय म न्यत  रदलय  आहेत. त्य ची 
य दी रिििणपि 2.2  मध्ये देण्य त आली आहे. 2.2.1 य  परिच्छेद त नमदु केलय प्रम णे सधु रित प्रम  रदलेलय  
लघ ू प्रकलप ची एकूण ककमत मोठय , मध्यम ि उकसयोच्य  सपु्रम  रदलेलय  एकूण ककमतीपेक्ष  तुलनेने कमी 
असलय ने ते िर्ळण्य त आले आहे. मह मांडळ ांनी सपु्रम  रदलेलय  12 मोठय , 12 मध्यम, 6 उकसये  ि 3 बिेॅज 
प्रकलप ांच्य  ककमतीचे रिश्लेषण रिििणपि 2.8 मध्ये किण्य त आले आहे. त्य नसु ि मह मांडळ नी सपु्रम  
रदलेलय  य  33 प्रकलप ांची मळु प्रम  ककमत रु. 4106  कोटी  होती. य तील 7  प्रकलप 1980 च्य  पिूीचे आहेत. 
य  प्रकलप ांची अद्यय ित मांजिू सपु्रम नसु ि एकूण सपु्रम  ककमत  34,082 कोटी आहे म्हणजे य  33 प्रकलप च्य  
ककमती सिवस ध िणपणे 20 िषात 29976 कोटी ने ि ढलय  आहेत. म्हणजे ही ि ढ मळू प्रम च्य  तुलनेत 7.3  
पट आहे. परिच्छेद मध्ये नमदू केलय प्रम णे य  एकूण ककमति ढीतनू अटळ असण िी भ िि ढ िर्ळली प रहजे 
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म्हणजे ही भ िि ढ िर्ळलय स प्रकलप ांची खिी  (ि स्तरिक) ककमति ढ समजेल. य  भ िि ढीची आकडेमोड 
रिििणपि 2.8 मध्ये देण्य त आली आहे. त्य नसु ि य  मह मांडळ ांची ककमत ि ढ 29976  कोटी नसनू 
ि स्तरिक ककमति ढ  रु. 18293 कोटी इतकी आहे. ही ककमति ढ मळू प्रम च्य  एकूण ककमतीच्य  4.5 पट 
आहे. 
 प्रकलप त झ लेली ही ककमति ढ रनस्श्चतपणे कोणत्य  घटक ांमळेु झ ली य स ठी य  ककमति ढीचे 
रिश्लेषण किण्य त आले. य त प्र मखु्य ने 1) दिसचूी, 2) भसूांप दन ि पनुिवसन, 3) सांकलपरचि, 4) व्य प्ती , 
5) इति य  घटकरनह य प्रकलप च्य  ककमति ढीचे रिश्लेषण रिििणपि 2.8  मध्ये देण्य त आले. य  सिव 
प्रकलप चे रिश्लेषण केलय स  
 

तक्तप क्र. 2.16 
वव्पववम महपमांडळपांिी सपु्रमप वदलेलयप मोठयप व मध्यम प्रकल्पची ककमतवपढ 

          (रु. कोटी) 
अ.क्र. ककमतवपढीचप घटक ककमत  
1. दरसचूीमळेू झपलेली ककमतवपढ 5336 
2. िसूां्पदि व ्िुवयसिपतील ककमत वपढ 3251 
3. आस्थप्िप व इतर घटकपतील ककमत वपढ 2551 
4. सांकल् वचिपतील बदलपमळेु झपलेली ककमत वपढ 2626 
5. व्यपप्तीतील ववस्तपरपमळेु झपलेली ककमत वपढ 4509 

 
त्य चे सरिस्ति रिश्लेषण रिििणपि 2.8  मध्ये देण्य त आले आहे.  परिच्छेद  2.2.3  मध्ये नमदू 

केलय नसु ि ज्य  प्रकलप तील घटक च्य  ककमतीत मोठय  प्रम ण िि रिसांर्ती रदसनू आली त्य  प्रकलप ांची 
सखोल छ ननी सरमतीने केली. त्य नसु ि सरमतीने य  मह मांडळ तील  10 मोठे प्रकलप, 3 मध्यम प्रकलप, 1 
उकसयो ि 2 बिेॅजची छ ननी केली य  छ ननीतनू रनदशवन स आलेलय  ककमति ढीची क िणे ख लीलप्रम णे 
आहेत. 
1) े्ंच प्रकल्, तप. ्परवशविी, वज. िपग्रू 

 
1)  बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 

अ. 
क्र.  प्रम  तपशील  रदन ांक दिसचूी 

ककमत  
रु. कोटी  

कसचन क्षमत  
हेक्टि 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिूी 
स्ति 

1 मळु प्रश सकीय म न्यत   21/8/1971 1968-69 26.22 60,906 1.73 श सन 

2 
सधु रित प्रश सकीय 

म न्यत -1 29/1/2002 1992-93 300.74 1,04,476 
2.91 श सन 

3 
सधु रित प्रश सकीय 

म न्यत -2 
14/8/2009 2008-09 939.22 1,07,735 

3.12 मह मांडळ 

4 
कें रद्रय जल आयोर् ची 

(TAC) म न्यत  3/10/1977 -- 40.69 -- 
  

प्रकलप िि रदन ांक 31/3/2012 अखेि रु. 293.02 कोटी खचव झ लेल  आहे 
 

2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीची प्रमखु कपरणे 
अ)  दिसचुीच्य  िषातील बदल 
ब)  सांकलपन तील बदल 

1)  धिण : सरिस्ति सांकलपन तील बदल 
2)  स ांडि  : सरिस्ति सांकलपन तील बदल 
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क) व्य प्ती बदल:- 
 मळु प्रकलप अहि ल नसु ि निेर् ांि खैिी धिण, ड ि  क लि  ि न र्पिू मह नर्ि प रलक  तसेच 
औस्ष्ट्णक रिद्यतु कें द्र स प णी पिुिठ  किणेस ठी बेबी क लव्य ची तितदू होती. 
  

ड)  इति : पेंच प्रकलप मध्ये रपण्य चे प णी ि औद्योर्ीक प णी ि पि स ठी ि ढीि तितदूी किण्य त आलय  
त्य चप्रम णे मत्स्यव्यिस य स ठी सधु्द   2 दलघमी प णीस ठ  ि खीि ठेिण्य त आल  आहे.य मळेु 
सपु्रम मधील रबर्ि कसचन ल भ मध्ये मोठय  प्रम ण त ि ढ झ ली त्य मळेु प्रकलप चे ल भव्यय र्णुोत्ति 
ि ढलय चे रनदशवण स आले. 
 

 प्रथम सधु रित प्रम  अहि ल त नव्य ने ख लील तितदूी किण्य त आलय त. 
 

1) बेबी क लव्य ऐिजी पेंच उजि  क लि  
2) पेंच क ांद्री श ख  क लि  
3) पेंच जलरिद्यतु प्रकलप स ठी (तोतल डोह भ र्) 
4) भरूिक स ची क म े
5) प्रथम सधु रित प्रकलप अहि ल नसु ि कसचन क्षमत  60,906 हेक्टि िरुन 1,04,476 हेक्टि 

झ ली. 
 

सदिील व्य प्ती बदल स श सन ने पि क्र. पीआयएम 2975/39204/(1801) एमएन, रदन ांक 
10/12/1980 अन्िये मांजिूी रदली आहे. 
 
प्रथम सपु्रमप ते वितीय सपु्रमप:- 
1) रद्वतीय सधु रित प्रम  अहि ल नसु ि कखडशी पिुक क लि , 2) कखडशी उच्च प तळी रिम चेक, 3) कखडशी 
उच्च प तळी क लि  4) ब्यटुीरफकेशन क म ची तितदु इ. घटक ची नव्य ने तितदू किण्य त आली आहे.  
प्रथम सधु रित प्रश सकीय म न्यत  अहि ल प्रम णे 1,04,476 हेक्टि कसचन के्षि होते.  रद्वतीय सपु्रम  
अहि ल प्रम णे 1,07,735 हेक्टि कसचन केल  आहे. 
 

1.  निेर् ांि खैिी उच्च प तळी क लि  .... ल भ व्यय प्रम ण 2.446 आहे  
2.  कखडसी पिुक क लि  .... ल भव्यय प्रम ण 1.946 आहे. 
(सांदभव प्रकलप च्य  2009 सपु्रम  अहि ल तील Annexure volume page 32) 

 
2) प्रकल्पचे िपांव: विम्ि विा प्रकल्, तप. आवी, वज. विा 

1)   बदलत्यप मांजरूीचे त्शील  

प्रश सकीय म न्यत  रदन ांक 
ककमत 
(कोटी) 

कसचन क्षमत  
(हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी श सन/ 
मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

9.1.1981 48.8 51655 253.34 2.046 श सन  

प्रथम सपु्रम  10.1.2000 444.52 51655 253.34 2.40 श सन  
रद्वतीय सपु्रम  29.8.2006 950.70 51655 253.34 1.63 मह मांडळ 
ततृीय सपु्रम  18.8.2009 2356.57 66172 289.53 1.52 मह मांडळ 
कें द्रीय जल 
आये र् ची  म न्यत  4.1.2011 2232.41 63333    
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प्रकलप िि रदन ांक 31.3.2012 अखेि झ लेल  खचव रुपये 1227.33 कोटी  
2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे:- 
अ)  दिसचूीच्य  िषातील  बदल 
ब)  सांकलपन तील बदल 

1.  मळु प्रम  मधील क टछेद अन्िेशन रिभ र् ने सांकलपीत केलय नसू ि होत . प्रथम सपु्रम  मध्ये 
म.स.रच.सां. न रशक य ांनी सांकलपीत केलेल  क टछेद घेण्य त आल  त्य मळेु ककमतीत ि ढ झ ली. 

2.   मखु्य कसचन रिमोचक  ऐिजी कसचन सह  रिद्यतु रिमोचक अस  बदल प्रथम सपु्रम  मध्ये 
किण्य त आल  त्य मळेु रकमांतीत ि ढ झ ली. 

3.   मखु्य क लि  ि श ख  क लव्य  अस्तिीकिण ची तितदू किण्य त आली.  
क)  व्य प्तीतील बदल  

1. मळु प्रम  मध्ये भ र्-1 ची क मे ि  एक्स पयाििण य ची  तितदू नव्हती ती  प्रथम सपु्रम  मध्ये 
किण्य त आली. 

2. धिण म थ प तळीत 1.60 मी.उांचीत  ि ढ झ ली, ि ढीि खचाची तितदू सपु्रम  मध्ये  किण्य त  
आली. 

3. खडा, पलुर् ांि ि आांजी आांदोिी बिेॅजची क मे तरृतय  सपु्रम  मध्ये घेण्य त आली. 
4. उपस  कसचन योजन  तरृतय  सधु रित  प्र.म .मध्ये सम रिष्ट्ट किण्य त  आली. 
5. िधा नदीिि  दोन उांच  पलु ची  तितदू  आिश्यकतेनसू ि तरृतय सपु्रम   मध्ये घेण्य त  आले.  
6. बिेॅज ि उपस  कसचन योजन  अांतभाि मळेु कसचन के्षि त 12407 हे. ची ि ढ झ ली. प णीस ठय त  

36.19 दलघमी, ि ढ झ ली  ि त्य स के ज आयोर् ने म न्यत  रदली. 
 
व्य प्ती बदल करुन नव्य ने घटक क म च्य  सम िेश केल  आहे.  घटक क म चे ल भव्यय र्णुोत्ति (B.C. 
ratio) य प्रम णे आहे. 

1)   पलुर् ांि बिेॅज  -- 0.453 
2)   खडा बिेॅज  -- 1.366 
3)   अरज-अांदोि  बिेॅज -- 1.405 
4) उ.कस.यो.  -- 2.271 

 
2) प्रकल्पचे िपांव:-  गोसीखदुय रपष्ट्रीय प्रकल्, तप. ्विी, वज. िांडपरप 

1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील  

प्रश सकीय 
म न्यत  

रदन ांक 
ककमत 

( रु. कोटी) 

कसचन 
क्षमत  
(हे.) 

(ICA) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी श सन/ 
मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  31/3/1983 372.22 250800 1146.07 1.67 श सन 

प्रथम सपु्रम  3/7/1999 2091.13 250800 1146.07 1.67 श सन 
रद्वतीय सपु्रम  1/11/2007 5659.09 250800 1146.07 1.63 मह मांडळ 
2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 

अ)  दिसचूीच्य  िषातील  बदल 
ब)  सांकलपन तील बदल 
क) व्य प्तीतील बदल  

1. श ख  क लव्य िि अस्तिीकिण च  सम िेश केल  
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2. धिण ि स ांडि  सांकलपन त बदल झ ल  
 

ड)  भसूांप दन, िनजमीन, पनुिवसन इत्य दीमळेु होण िी ि ढ  
 

4) प्रकल्पचे िपांव: खडक्णूा मध्यम प्रकल्, तप. देऊळगपव रपजप आवी, वज. बलुडपणप 
1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील  

प्रश सकीय म न्यत  रदन ांक 
ककमत 
(कोटी) 

कसचन क्षमत  
(हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी श सन/ 
मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

16/8/1989 79.55 18000 160.60 - श सन  

प्रथम सपु्रम  15/1/2002 368.80 18000 160.60 - श सन  
रद्वतीय सपु्रम  29/8/2006 669.40 24864 160.60 1.81 मह मांडळ 
ततृीय सपु्रम  24/6/2009 1095.92 24864 160.60 1.63 मह मांडळ 
कें द्रीय जल 
आये र् ची म न्यत  9/12/2010 917.95 24864  -  

 
2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे:- 

अ) दिसचूीच्य  िषातील  बदल 
 
ब) सांकलपन तील बदल 

1.  धिण :- मळू प्रम तील नमनु  क टछेद चे सरिस्ति सांकलपन मळेु झ लेले बदल, पिु ची उांचीमळेु 
झ लेले बदल 

2.  स ांडि  :- पिु रिसर्ातील ि ढ झ लय मळेु  Flood lift 1.95 मी. ने ि ढली ि त्य मळेु 
स ांडव्य च्य  िचनेत बदल झ ल . 

3.  क लि  :- को.प.बांध ऱ्य ऐिजी उजि  ि ड व्य  क लव्य ची िचन . 
4.  मळू प्रम तील अपऱु्य  तितुदी/उणीि  
 

क)  व्य प्तीतील बदल  
1. जल शय िि/क लव्य ििील उपस  कसचन ये जन  क लव्य ििील उपस  कसचन योजन ांच  

सम िेश , दर्डि डी उपस  कसचन योजनेच  सम िेश, दर्डि डी उपस  कसचन योजनेच   
2. क लि  ि ल भके्षि रिस्त ि- उजि  ि ड व्य  क लव्य च  सम िेश. 
3. निीन घटक च  सम िेश पिुक क लि  
 

ड) भसूांप दन, िनजमीन, पनुिवसन इत्य दीमळेु होण िी ि ढ 
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5) प्रकल्पचे िपांव-  हुमि िदी प्रकल् तप. कसदेवपडी वज. चांद्र्रू  
1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील  

प्रश सकीय 
म न्यत  

रदन ांक ककमत  
(रू 

कोटी) 

कसचन 
क्षमत  

(हेक्टि) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

31.3.1983 33.68 28210 304.76 2.20 श सन 

प्रथम सपु्रम  24.6.2009 1016.49 35750 247.00 1.71 मह मांडळ 
कें द्रीय जल 
आये र् ची 
म न्यत  

रनयोजन रिभ र्, भ ित सिक ि य ांचे पि रद. 6.5.1976 अन्िये रु. 39.88 कोटीस 
म न्यत  आहे. 

2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ) दिसचूीच्य   िषातील  बदल – मळु प्रम  1983 ची दिसचूी 1978-79 नसु ि होती. प्रथम सपु्रम  

2009 मध्ये दिसचूी 2008-09 िि आध िीत आहे. स ध िण 30 िषाच  क ल िधी मळेु ि ढ. 
 

ब) सांकलपन तील बदल 
1. धिण :-  i) म नी धिण ची ल ांबीत 226 मी ने ि ढ ि उांचीत 0.75 मी. ने ि ढ  

ii)  स ांडव्य ची उांचीत 0.75 मी ने ि ढ प्रस्त रित 
iii) ओर्ी रे्स्ट उांचीत 4.85 मी ने ि ढ प्रस्त रित 
iv) स ांडि  दर्डी ब ांधक म  ऐिजी सांध नक त प्रस्त रित 

2. क लि  :- मखु्य क लव्य चे ल ांबीत 27.80 रकमी ने ि ढ प्रस्त रित 
3. मळु प्रम ण तील उणीि  – प्रकलप चे बडुीत के्षि तसेच क लि  सांिेख  ही मोठय  प्रम ण िि 
िनजरमनीत असलय मळेु प्रकलप मांजिुी पिूी इति पयाय रिच ि त घ्य यल  हिे होते. 30 िषाच  
क ल िधी होऊनही प्रकलप चे प्रत्यक्ष ब ांधक म सरुु होऊ शकले न ही. 
 

क) व्य प्तीतील बदल  
1.  ह  प्रकलप पिूी मह ि ष्ट्र ि ज्य रिद्यतु मांडळ ि प टबांध िे रिभ र् च  सांयकु्त प्रकलप होत . मि रिम 

ने प णीि पि ची र्िज नसलय मळेु मन ई केली. त्य मळेु के्षि त सधु िण  मळु प्रम नसु ि 34416 
हेक्टि सधु िीत 46117 हेक्टि 

2.  धिण ची पणूव सांचय प तळी 1 मी. ने कमी किण्य त आली. सधु िीत के्षि 35750 हेक्टि 
3.  मखु्य क लव्य ची ल ांबी 27.80 रकमी ने ि ढली. त्य मळेु क लव्य ििील ब ांधक मे ि रितिण 

व्यिस्थेत ि ढ झ ली. 
 

ड)  िनजमीन हस्त ांतिण स ठी िन रिभ र् स द्य िय च्य  ककमतीत मोठय  प्रम ण िि ि ढ झ ली. आत पयंत 
रु. 188 कोटी अद  किण्य त आलेले असनू य पढेु रु. 71.38 कोटी देण्य ची म र्णी आहे. 
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6) प्रकल्पचे िपांव :-  बेंबळप प्रकल्, तप. बपिळूगपव, वज. यवतमपळ 
1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील  

प्रश सकीय 
म न्यत  

रदन ांक 
ककमत 
(कोटी) 

कसचन क्षमत  
आयपी (हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

16.10.1992 190.36 47000 187.53 2.1 श सन 

प्रथम सपु्रम  4.8.2004 622.48 52543 322.46 1.64 श सन 
रद्वतीय सपु्रम  29.8.2006 1278.97 52543 322.46 1.58 मह मांडळ 
ततृीय सपु्रम  14.8.2009 2176.28 52543 322.46 1.7 मह मांडळ 
कें द्रीय जल 
आये र् ची 
म न्यत  

20.7.2011 2130.13 52543    

 
2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 

अ) दिसचूीच्य   िषातील  बदल 
ब)   सांकलपन तील बदल 

1.  धिण :- मळु प्रम तील नमनु  क टछेद चे सरिस्ति सांकलपन मळेु झ लेले बदल. 
2.  स ांडि  :- सरिस्ति सांकलपन मळेु ि ढ 
3.  क लि  :- 10 टक्के सिेक्षण प्रम णे तितुद, सरिस्ति सिेक्षण ि सांकलपनेमळेु झ लेली ि ढ, 

अस्तिीकिण च  मळु प्रम त सम िेश तद्नांति प्रथम सपु्रम चेिेळी िर्ळण्य त आले ि ततृीय 
सपु्रम चे िेळी पनुश्च: सम िेश किण्य त आल . 

4.  मळु प्रम तील अपऱु्य  तितुदी / उरणि  :- मळु प्रम तील येि  ि जलरनष्ट्पती अपऱु्य  अरभलेख्य िि 
होती. 

5.  इति :- कसचन रिमोचक ऐिजी कसचन सह रिद्यतु रिमोचक 
क) व्य प्तीतील बदल  

1. जल शय िि /क लव्य ििील उपस  कसचन योजन  :- डेहणी उपस  कसचन योजनेच  सम िेश प्रथम 
सपु्रम त किण्य त आल  त्य मळेु रठबक कसचन द्व िे 5543 हे. कसचनके्षि स ल भ  घेण ि आहे. 

ड) भसूांप दन, िनजमीन, पनुिवसन इत्य दीमळेु होण िी ि ढ  
 
7) प्रकल्पचे िपांव  उध्वय विा प्रकल् तप.मोशी, वज.अमरपवती 

1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील  
प्रश सकीय 

म न्यत  
रदन ांक 

ककमत 
(कोटी) 

कसचन 
क्षमत  (हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

13.2.1965 13.04 45000 780 Not 
Worked 
order 

श सन 

प्रथम सपु्रम  29.12.1995 302.78 83300 646.88 1.83 श सन 
रद्वतीय सपु्रम  31.7.1999 661.86 83300 646.88 1.56 श सन 
ततृीय सपु्रम  29.6.2006 951.32 83300 646.88 1.99 श सन 
चतुथव सपु्रम  13.7.2009 1376.63 93603 678.27 2.37 मह मांडळ 
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प्रश सकीय 
म न्यत  

रदन ांक 
ककमत 
(कोटी) 

कसचन 
क्षमत  (हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

कें द्रीय जल 
आये र् ची 
म न्यत  

6.5.1976 39.88     

 
2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ) दिसचूीच्य   िषातील  बदल 

 ब)  सांकलपन तील बदल 
1.   धिण :- मळु प्रम नसु ि धिण ची ज र्  थ न थनुी  (Thana-Thuni) य  रठक णी होती. तद्नांति 

प्रकलपग्रस्त च  रििोध, प णीस ठ  ि बडुीत के्षि कमी किणेस ठी धिण ची ज र्  रसभोंि  (मळु 
ज रे्च्य  11 रकमी ख लील ब जसू बदलण्य त आली. त्य मळेु धिण ची ल ांबीत, स ांडि  
जलस ठ ) ल भके्षि य त अमलु ग्र बदल झ ले. धिण ची ज र्  बदलण्य स श सन ने त्य ांचे पि 
क्र. PIM/2878/1335/(1473)/MAJ-3 रदन ांक 18/12/1976 अन्िये मांजिूी रदली आहे. 

2.   स ांडि  :- पिु रिसर्ातील ि ढ, प्रथम सपु्रम त 19457 क्यमेुक्स पिूरिसर्व होतो तो आत  कें द्रीय 
जल आये र् ने सधु रित केलेनसु ि 23328 क्यमेुक्स आहे.  सरिस्ति सांकलपन मळेु स ांडि  ि 
उांची ि ल ांबीतील ि ढ 

3.     क लि  :- 10 टक्के सिके्षण प्रम णे तितदु, सरिस्ति सिेक्षण ि सांकलपनेमळेु झ लेली ि ढ, 
अस्तिीकिण च  नव्य ने सम िशे / क लव्य ििील ब ांधक म ांची ि ढ, रितिण व्यिस्थेच्य  
ल ांबीत ि ढ 

4.   मळु प्रम तील अपऱु्य  तितदुी / उरणि  
5.   इति :- ल भके्षि रिक स क म ांच  सम िेश 

क) व्य प्तीतील बदल  
1. जल शय िि /क लव्य ििील उपस  कसचन योजन  

1. र्रुूकूां ज उकसयो  
2. प थिर् ि उकसयो य  क लव्य ििील उकसयोजन ांच  चौथ्य  सपु्रम त सम िेश केल . 
3. क लि  ि ल भके्षि रिस्त ि :- ड ि  क लि  42.4 रकमी., उजव्य  क लव्य ची ल ांबी कमी 
केली. 

ड) भसूांप दन, िनजमीन, पनुिवसन इत्य दीमळेु होण िी ि ढ  
 

8) प्रकल्पचे िपांव:  वजगपांव प्रकल्, तप. िपांदरुप, वज. बलुढपणप 
1)  बदलत्यप मांजरूीचे त्शील  

प्रश सकीय म न्यत  रदन ांक ककमत 
(कोटी) 

कसचन क्षमत  
(हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/ 

मह मांडळ 
मळु प्रश सकीय 

म न्यत  3/1/1996 698.50 91800 620.66 1.58 श सन 

प्रथम सपु्रम  20/10/2005 1220.98 101088 736.57 1.70 मह मांडळ 
रद्वतीय सपु्रम  24/6/2009 4044.14 101088 736.57 1.61 मह मांडळ 
कें द्रीय जल 

आये र् ची म न्यत  
6/1/2012 4424.96 --    
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 प्रकलप िि रदन ांक 31/3/2012 अखेि रु. 853.87 कोटी इतक  खचव झ लेल  आहे. 
 
2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ)  दिसचूीच्य  िषातील  बदल 
ब)  सांकलपन तील बदल 

1. उपस  कसचन योजन , पांपर्हृ ि उध्िवनरलक  
2.  धिण 
3. स ांडि  
 

क)   Non-SoR ब बी उद . उध्िव नरलकेचे प ईप 
ड) व्य प्तीतील बदल  

1. मळु धिण ची उांची 1.59 मी. कमी केली. 
2. ल भके्षि 91800 हेक्टि िरुन  101088 हेक्टि ि ढिण्य त आले. 
3. प णीि पि क यम ठेिण्य त आल  तथ रप प णीि पि त बदल किण्य त आल . 

 
9) प्रकल्पचे िपांव:-   विम्ि ्ेिगांगप प्रकल्, तप. घपटांजी, वज. यवतमपळ 

1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील  

प्रश सकीय 
म न्यत  रदन ांक 

ककमत 
(कोटी) 

कसचन 
क्षमत  (हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  26/6/1997 1402.43 

2, 27, 
271 1045.37 1.50 श सन  

प्रथम सपु्रम  14/8/2009 10429.39 2, 27, 
271 

1045.37 1.50 मह मांडळ  

प्रकलप िि रद. 31/3/2012 अखेि रु. 251.30 कोटी इतक  खचव झ लेल  आहे. 
2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ)  दिसचूीच्य  िषातील  बदल 
ब)  सांकलपन तील बदल  

रनम्न पैनर्ांर्  प्रकलप च्य  सिवस ध िण आि खड  मध्यिती सांकलपरचि सांघटन , न रशक य ांनी               
रद. 15/10/1999 िोजी श सन स स दि केल  ि त्य स श सन ने म न्यत  रदली. मळु अांद जपिक त 
धिण चे क म दर्डी ब ांधक म त होते. 
 

10) प्रकल्पचे िपांव-  विम्ि ्ेढी तप. िपतकुली वज. अमरपवती 
1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील  

प्रश सकीय 
म न्यत  

रदन ांक ककमत  
(रू 

कोटी) 

कसचन 
क्षमत  (हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

12.8.2004 161.17 10192 75.26 1.544 श सन 

प्रथम सपु्रम  14.8.2009 594.75 12292 75.26 1.51 मह मांडळ 
कें द्रीय जल 
आयोर् 

28.7.2008 283.10 10192    
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प्रश सकीय 
म न्यत  

रदन ांक ककमत  
(रू 

कोटी) 

कसचन 
क्षमत  (हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

कें रद्रय रित्त ि 
रनयोजन आयोर् 

14.8.2008 283.10 10192    

2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ) दिसचूीच्य   िषातील  बदल – मळु प्रम  िषव 2004 मधील असनु प्रथम सपु्रम  िषव 2009 मधील आहे. 5 

िषातील बदल मळेु झ लेली ि ढ.  
ब) सांकलपन तील बदल 

1.  धिण :-  पिू ककमतीमध्ये ि ढ झ लय ने स ांडव्य चे सांकलपन त मसांसां, न रशक कडून सधु िण      
     किण्य त आली.  
2.  मळु प्रम तील अपऱु्य  तितदुी / उरणि  –  

1) अपिेु सव्हेक्षण  
2) श ख  क लिे, प टच ऱ्य , अस्तिीकिण च  सम िेश मळू प्रम  मध्ये नव्हत .  

क) व्य प्तीतील बदल  
1. प्रकलप चे ल भके्षि तील जरमनीिि कसचन च्य  प ण्य च  परिण म च  अभ्य स किण्य किीत  
श सन ने सरमती नेमलेली होती. य  अहि ल चे रनष्ट्कषानांति प्रकलप ल भके्षि त 2100 हेक्टि एिढी 
ि ढ झ ली. 
2. क लि  अस्तिीकिण च  सम िेश किण्य त आल  

ड) भसूांप दन, ककमतीमळेु होण िी ि ढ 
ई) प्रकलपीय पीक िचनेत बदल झ लेल  असनू सधु िीत पीक िचनेस ठी सहसांच लक (कृरष) य ांची म न्यत  

आहे. 
 
11) प्रकल्पचे िपांव-  ्ोथरप िपलप प्रकल्  तप. समदु्र्रू वज. विा 

1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील   
प्रश सकीय 

म न्यत  
रदन ांक ककमत  

(रू 
कोटी) 

कसचन 
क्षमत  (हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

27.1.1977 2.13 4858 22.504 2.696 श सन 

प्रथम सपु्रम  24.4.1996 41.00 8948 38.429 1.975 श सन 
स्व्दतीय सपु्रम  16.1.2003 63.08 8948 38.429 2.37 श सन 
ततृीय सपु्रम  13.12.2007 72.41 8948 38.429 2.78 मह मांडळ 
योजन  आये र् ची 
म न्यत  

2.12.2004 63.08 9380  2.10  

2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ) दिसचूीच्य   िषातील  बदल – मळु प्रम  िषव 1977 मधील आहे ति ततृीय सपु्रम  िषव 2007 मधील 

आहे. 30 िषाचे क ल िधीनसु ि ि ढ झ लेली आहे.  
ब)   सांकलपन तील बदल 

1. धिण :-  धिण ची उांची 1.40 मी ने ि ढरिण्य त आली  
2. क लि  :-  
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1) य  प्रकलप च  क लि  ह  फक्त 9 रकमी ल ांबीच  होत . य  प्रकलप चे लर्त असलेलय  ल ल 
न ल  प्रकलप ि लभ नसि ड प्रकलप य  सिांच  एकरित सांयकु्त क लव्य चे रनयोजन मळेु 
क लव्य चे सांकलपन त बदल झ ल . 

2) क लव्य ची ल ांबी 9 रकमी ऐिजी 56 रकमी पयंत ि ढ झ ली त्य मळेु क लव्य ििील 
ब ांधक मे त्य ांचे सांकलपन मळेु ि ढ झ ली. 

3) रकमी 16.40 ते 27.95 मधील र् ि िस्त  पलु ांची उांची ि ढरिणे य  मळेु सांकलपन बदल 
झ ले. 

क) व्य प्तीतील बदल  
1.  मळु प्रकलप अहि ल नसु ि प्रकलपीय प णीस ठ  22.50 दलघमी ि कसचनके्षि 44.58 हे. होते. 

प्रकलप च्य  सधु िीत जलरनयोजन स श सन ने म न्यत  रदली. त्य नसु ि धिण ची उांची 11.40 मी. 
ने ि ढरिण्य त आली. सधु िीत प्रम नसु ि प णीस ठ  38.42 दलघमी ि कसचनके्षि 89.48 हे एिढे 
झ ले. 

2.  क लव्य चे ल ांबीत ि ढ झ ली – मळु ते प्रथम सपु्रम चे िेळी ड ि  क लव्य ची ल ांबी 9 रकमी ते 
42 रकमी एिढी झ ली. स्व्दतीय सपु्रम चे िेळी ड व्य  क लव्य ची ल ांबी 42 रकमी च्य  पढेु 56 
रकमी पयंत ि ढ झ ली. 

ड)  भसूांप दन, पनुिवसन, इत्य दीमळेु होण िी ि ढ– बडुीत येण ऱ्य  र् ि ांची सांख्य  3 िरून 6 झ ली. र् ि ांची 
सांख्य  ि क लव्य ची ल ांबी ि ढलय मळेु खचात ि ढ झ ली.  

ई)  प्रकलप चे सधु रित पीक पद्धतील  रिभ र्ीय कृरष सहसांच लक य ांची म न्यत  आहे. 
 
12) प्रकल्पचे िपांव:-  लपलिपलप प्रकल्, तप.समदु्र्रू, वज. विा 

1)  बदलत्यप मांजरूीचे त्शील  

प्रश सकीय 
म न्यत  

रदन ांक 
ककमत 

(रु. 
कोटी) 

कसचन के्षि  
(ICA) / 

पीकके्षि (हे.) 

एकूण  
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी श सन/ 
मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

31/10/1983 6.89 5710 
7290 

28.10  
 

1.98 श सन 

प्रथम सपु्रम  16/10/1992 19.05 
5710 
7290 

28.10  
 1.65 श सन 

रद्वतीय सपु्रम  13/5/2002 59.17 5400 
7290 

29.515  
 

1.70 श सन 

ततृीय सपु्रम  29/8/2006 103.49 
5400 
7290 

29.515  
 

1.64 मह मांडळ 

चतुथवसपु्रम  5/12/2011 202.51 5400 
7290 

29.515  
 

1.56 श सन 

2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ) दिसचूीच्य  िषातील  बदल 
ब)  सांकलपन तील बदल 

1. धिण :- मळु प्रम तील नमनु  क टछेद चे सरिस्ति सांकलपन मळेु झ लेले बदल 
2.  स ांडि  :- स ांडव्य च्य  प्रप त मळेु ि ढ  
3. क लि  :- सरिस्ति सिेक्षण ि सांकलपनेमळेु झ लेली ि ढ 

क)   व्य प्तीतील बदल  
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1. जल शय िि  उपस  कसचन योजन :-  प्रकलप चे ल भके्षि कोळस  खद नीमळेुब धीत 
झ लय मळेु प्रकलप च्य  बडुीत के्षि तनू उपस  कसचन द्व िे हे के्षि भरुन क ढण्य स ठी (2450 
हेक्टि) उपस  कसचन योजनेचे रनयोजन किण्य त आले. 

ड) भसूांप दन ि पनुिवसन इत्य दीमळेु होण िी ि ढ  
 
13) प्रकल्पचे िपांव:-  ा्ंढरी मध्यम प्रकल्, तप.वरुड, वज. अमरपवती 

1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील   

प्रश सकीय 
म न्यत  

रदन ांक 
ककमत 

(रु.कोटी) 

कसचन के्षि 
ICA/ पीकके्षि 

(हे.) 

एकूण  
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी श सन/ 
मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

15/6/2005 179.42 
8150 / 
13203 

62.37  
 

1.68 श सन 

प्रथम सपु्रम  20/2/2009 602.708 
8370 / 
13560 

62.67  
 1.52 मह मांडळ 

2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ)  दिसचूीच्य  िषातील  बदल 
ब)  सांकलपन तील बदल 

     1. धिण :- मळु प्रम तीलअांद जपिक ि रनरिदेतील क टछेद चे सरिस्ति सांकलपन मळेु म थ  रुां दी, 
ब जचू  उत ि ि बमवची रुां दी ि ढली.  जलिोधी खांदक च्य  (COT) उत ि त बदल, धिण चे 
रनयांिक सरुुां र् द्व िे कि िे ल र्लेले खोदक म. 

     2.  क लि  :- सरिस्ति सिके्षण ि सांकलपनेमळेु झ लेली ि ढ, ड व्य  क लव्य च  नव्य ने केलेल  
सम िेश  

     3.  मळु प्रम तीलअपऱु्य  तितुदी / उरणि :-  ड व्य  क लव्य चे सांकलपन, रनयांिक सरुुां र् द्व िे 
कि िे    ल र्लेले खोदक म. 

क) व्य प्तीतील बदल - निीन घटक च  सम िेश, ड ि  मखु्य क लि  ल ांबी 3.18 रकमी ि कसचन के्षि 220 
हेक्टिच  नव्य ने सम िेश  

ड) भसूांप दन, ि पनुिवसन इत्य दीमळेु होण िी ि ढ  
 
14) प्रकल्पचे िपांवः सोिप्रू टोमटप उ्सप कसचि योजिप तप.गोंडक््री, वज. चांद्र्रू 

1)  बदलत्यप मांजरूीचे त्शील  
प्रश सकीय म न्यत  रदन ांक 

ककमत 
(कोटी) 

कसचन क्षमत  
(हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

24-09-91 3.65 
(1991-92) 

2441 15.711 2.20 श सन 

प्रथम सपु्रम  03-03-00 14.43 
(1996-97) 

2441 15.711 1.66 श सन 

रद्वतीय सपु्रम  08-01-02 32.18 
(1999-00) 

2441 15.711 1.82 श सन 

ततृीय सपु्रम  18-08-09 50.82 
(2008-09) 

2441 15.711 2.12 मह मांडळ 

कें द्रीय जल 13-10-03 32.18 2441 15.711 1.82 कें .ज.आ. 



171 
 

प्रश सकीय म न्यत  रदन ांक 
ककमत 
(कोटी) 

कसचन क्षमत  
(हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

आये र् ची म न्यत  (1999-00) 
2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ) दिसचूीच्य  िषातील  बदल 
ब) सांकलपन तील बदलः  

 मळु प्रश सकीय म न्यत  ही के्षिीय अरधक ऱ्य ांनी केलेलय  सिवस ध िण आि खड्य िि 
आध िीत होती.  

 सरिस्ति सांकलपन नसु ि 1100 रम.मी. व्य स च  ि 150 मी ल ांबीच  इनटेक ट ईपच्य  ऐिजी 
ओपन चनॅल प्रिेशम र्व, रे्टेड रिअि, फोिबे अशी िचन  किण्य त आली.  

 तसेच 6.00मी व्य स ची ि 6.00 मी उांचीचे जकॅिेल ऐिजी 15.30 मी र्रुणले 13.50 मी 
र्रुणले 10.22 मी उांचीचे पांपर्हृ प्रस्त रित किण्य त आले.  

 
15) प्रकल्पचे िपांवः  करजखेडप उ्सप कसचि योजिप तप.िांडपरप, वज.िांडपरप 

1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील  
प्रश सकीय म न्यत  रदन ांक 

ककमत 
(कोटी) 

कसचन 
क्षमत  (हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

16-09-95 20.49 
(1994-95) 

8050 50.575 2.15 श सन 

प्रथम सपु्रम  29-03-05 77.40 
(2001-02) 

8050 50.575 1.79 मह मांडळ 

कें द्रीय जल 
आये र् ची म न्यत  

अद्य प कें द्रीय जल आयोर् स स दि केले न ही. 

 
2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ) दिसचूीच्य  िषातील  बदलः  प्रकलप पणुव किण्य त रिलांब झ ल .  
ब) व्य प्तीतील बदल (मळु प्र.म . मधील अपऱु्य  तितुदींमळेु ि ढलेलय  ब बी)- 

 मळु प्र.म . मध्ये कळ प्र ांर्ण, एअि व्हेसल, पांपर्हृ ांचे सांलग्न क मे,  
 मखु्य क लव्य चे अस्तिीकिण ि एस डब्लय ुएफ  
 र् ि िस्त  ि ल भके्षि तील भरूिक स क मे ि सिेक्षण ची तितदू नव्हती 
 सांकलपन बदलः म.सां.सां. न रशक य ांच्य  सरिस्ति सांकलपनेनसु ि शीषव क म त ि ढ झ ली. 

क लव्य च्य  सरिस्ति सिेक्षण नसु ि मांजिू सांकलपनेत ि ढ झ ली 
 
16) प्रकल्पचे िपांवः  उमप बरेॅज तप. मरु्ततजप्रू, वज. अकोलप 

1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील  
प्रश सकीय म न्यत  रदन ांक ककमत 

(कोटी) 
कसचन क्षमत  

(हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

31-08-07 78.62 
(2007-08) 

5510 20.79 1.56 मह मांडळ 
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प्रश सकीय म न्यत  रदन ांक 
ककमत 
(कोटी) 

कसचन क्षमत  
(हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

प्रथम सपु्रम  31-03-11 237.24 
(2009-10) 

5510 20.79 1.63 मह मांडळ 

कें द्रीय जल 
आये र् ची म न्यत  

 
प्रस्त ि रद. 23-11-09 िोजी स दि 

2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ) दिसचूीतील ि ढ समथवरनय आहे. 
ब) सांकलपन तील बदलः प्रश सकीय  म न्यत  अहि ल त 15 मी र्रुणले 12 मी चे 3 व्द ि ांचे बिेॅज प्रस तरित 
होते. तथ रप म.सां.सां, न रशक य ांनी केलेलय  पिू अभ्य स नसु ि पिु च  रिसर्व ि ढलय ने 15 मी र्रुणले 8.50 मी 
आक ि चे 8 व्द ि ांसह म.सां.सां. न रशक य ांनी सांकस्लपत केलेलय  सिवस ध िण सांकलपन आि खड्य नसु ि 
सांकलपन त बदल झ ल  ि त्य मळेु रु. 84.59 कोटी ची ि ढ झ ली. 
 
17) प्रकल्पचे िपांवः ्णुा बरेॅज-2 (िेरिपमणप) तप. तेलहपरप, वज.अकोलप 

 1)  बदलत्यप मांजरूीचे त्शील  
प्रश सकीय म न्यत  रदन ांक 

ककमत 
(कोटी) 

कसचन क्षमत  
(हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत   

24-10-08 181.99 
(2007-08) 

6954 8.18 1.56 मह मांडळ 

प्रथम सपु्रम   31-03-11 638.35 
(2010-11) 

6954 8.18 1.56 मह मांडळ 

कें द्रीय जल 
आये र् ची म न्यत   

12-01-12 617.46 
(2010-11) 

6954 8.18 1.07 कें .ज.आ. 

2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ) दिसचूीच्य  िषातील  बदल- दिसचूीतील ि ढ समथवरनय आहे. 
ब) सांकलपन तील बदल 

प्रकलप च्य  पणूा नदीप ि त म ती ि िेती रमश्रीत (Flexible strata)  आहे. तसेच नदीच्य  दोन्ही 
रति िि सधु्द  मऊ भसू्ति आढळून येतो. सदि प्रकलप ख िप णपट्टय त असनू हय  भ र् मध्ये 50 मी. पयंत 
ब ांधक म करित  कठीण भसू्ति उपलब्ध होत न ही. मध्यिती सांकलपरचि सांघटन , न रशक हय ांचेकडून 
सांकलपरचि प्र प्त करुन घेऊन प्रश सकीय म न्यत  प्रस्त ि तय ि किण्य त आल  होत . त्य मळेु बिेॅजचे दोन्ही 
ब जसू पोचपलू प्रस्त रित होते. तसेच बिेॅजच  प य  ह  ि फ्टसरहत (ििच्य  प तळीिि) प्रस्त रित होत  ि 
त्य प्रम णे रनरिद  क ढण्य त आली. तथ रप प्रकलप चे सिुक्षचेे दृस्ष्ट्टने मध्यिती सांकलपरचि सांघटन , न रशक 
कडे पनुश्च सांकलपन प्रस्त रित किण्य त आले. त्य अनषुांर् ने म . मह सांच लक (सांकलपन, प्ररशक्षण ि 
सांशोधन) मह ि ष्ट्र अरभय ांरिकी सांशोधन सांस्थ  न रशक य ांचे अध्यक्षतेख ली रद. 08-01-2010 िोजी झ लेलय  
बैठकीत मध्यिती सांकलपरचि सांघटनेतील दर्डी धिण मांडळ त अश  प्रक िच्य  क म च  अनभुि नसलय ने ि 
य ब बतचे Mathematical Model सांघटनेत नसलय मळेु त्य ांनी अश  बिेॅजचे सांकलपन कें रद्रय जल आयोर् ि  
िपॅ्कॉस, निी रदलली ककि  अन्य म न्यत  प्र प्त ख जर्ी सांस्थ , आांतिि ष्ट्रीय सलल र् ि ज्य ांन  अश  
सांकलपन च  अनभुि आहे त्य ांचे कडून करुन घेण्य चे सचुरिले होते. त्य नसु ि सदि बिेॅजचे सांकलपन, िपॅ्कॉस 
निी रदलली य  भ ित सिक िच्य  अांरर्कृत सांस्थेकडून करुन घेण्य त आले. प्रश सकीय म न्यत  प्रस्त ि  नसु ि 
216 मी. ल ांबीचे आि.सी.सी. ि फ्ट बिेॅज प्रस्त रित होते. िपॅ्कॉसने रदलेलय  सांकलपन ि नक श नसु ि बिेॅजची 
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ल ांबी 215.825 मी एिढी ठेिण्य त आली आहे. तथ पी प्रकलप च  100 िषातनू येण ि  पिु च  रिसर्व आत  
सांकलपन नसु ि 215.825 मी ल ांबीचे बिेॅज मधनू ि हून ज णे प्रस्त रित आहे. प्रकलप च  SPF व्द िभ र् तनू 
(Gated) ि हून ज णे शक्य नसलय मळेु ह  रिसर्व ि हून ज ण्य करित  बिेॅजच्य  दोन्ही रति िि प्रत्येकी 100 
मीटि ल ांबीच्य  व्द िरििहीत (Un-gated) भ र् ची तितदू िपॅ्कॉस म फव त किण्य त आली आहे. पणूा नदी 
ब िम ही नसनू बिेॅजमध्ये प िस ळोत्ति प णी स ठरिणे प्रस्त रित आहे. त्य मळेु बिेॅज Water tight असणे 
र्िजेचे असलय ने िपॅ्कॉसने ि फ्टच्य  ख लनू होण ि  प ण्य च  सांभ व्य प झि ट ळण्य किीत  तसेच म तीच्य  
long time settlement ि boxing effect च  रिच ि करुन diaphragm wall प्रस्त रित केलय  आहेत. अश  
प्र किचे खोल क ळ्य  म तीतील diaphragm wall चे ब ांधक म मह ि ष्ट्र त प्रथमच किण्य त आले असनू य  
बदल मळेु रु. 369.54 कोटीची ि ढ झ ली.  
 
2.5.4  तप्ी ्पटबांिपरे ववकपस महपमांडळ, जळगपांव 
 
 त पी प टबांध िे रिक स मह मांडळ ांनी  मोठय  प्रकलप च्य  -5, मध्यम प्रकलप च्य  -27, उकसयोच्य  -1, 
बिेॅजसच्य  -6  ि लघ ुप्रकलप च्य  27 अश  एकूण 64     सधु रित प्रश सकीय म न्यत  रदलय  आहेत. त्य ची 
य दी परिरशष्ट्ट 2.2 मध्ये देण्य त आली आहे. 2.2.1 य  परिच्छेद त नमदु केलय प्रम णे सधु रित प्रम  रदलेलय  
लघ ू प्रकलप ची एकूण ककमत मोठय , मध्यम ि उकसयोच्य  सपु्रम  रदलेलय  एकूण ककमतीपेक्ष  तुलनेने कमी 
असलय ने ते िर्ळण्य त आले आहे. मह मांडळ ांनी सपु्रम  रदलेलय  3 मोठय , 13 मध्यम, 1  उकसये  ि 3 बिेॅजेस 
य  प्रकलप ांच्य  ककमतीचे रिश्लेषण  रिििणपि 2.8  मध्ये किण्य त आले आहे. त्य नसु ि मह मांडळ नी सपु्रम  
रदलेलय  य  20 प्रकलप ांची मळु प्रम  ककमत  रु. 704  कोटी  होती. य तील 5  प्रकलप 1980 च्य  पिूीचे आहेत. 
य   20 प्रकलप ांची अद्यय ित मांजिू सपु्रम नसु ि एकूण सपु्रम  ककमत  5841  कोटी आहे म्हणजे य  प्रकलप च्य  
ककमती सिवस ध िणपणे 25  िषात 5136  कोटी ने ि ढलय  आहेत. म्हणजे ही ि ढ मळू प्रम च्य  तुलनेत 8.3  
पट आहे. परिच्छेद मध्ये नमदू केलय प्रम णे य  एकूण ककमति ढीतनू अटळ असण िी भ िि ढ िर्ळली प रहजे 
म्हणजे ही भ िि ढ िर्ळलय स प्रकलप ांची खिी  (ि स्तरिक) ककमति ढ समजेल. य  भ िि ढीच  तपशील  
रिििणपि 2.8 मध्ये देण्य त आली आहे. त्य नसु ि य  मह मांडळ ांची ककमत ि ढ 5136 कोटी नसनू ि स्तरिक 
ककमति ढ    रु. 3282 कोटी इतकी आहे. ही ककमति ढ मळू प्रम च्य  एकूण ककमतीच्य  4.6 पट आहे. 
 
 प्रकलप त झ लेली ही ककमति ढ रनस्श्चतपणे कोणत्य  घटक ांमळेु झ ली य स ठी य  ककमति ढीचे 
रिश्लेषण किण्य त आले. य त प्र मखु्य ने 1) दिसचूी, 2) भसूांप दन ि पनुिवसन, 3) सांकलपरचि, 4) व्य प्ती , 
5) इति य  घटकरनह य प्रकलप च्य  ककमति ढीचे रिश्लेषण  रिििणपि 2.8 मध्ये देण्य त आले. य  सिव 
प्रकलप चे रिश्लेषण केलय स 

तक्तप क्र. 2.17 
ववद्पवव महपमांडळपांिी सपु्रमप वदलेलयप मोठयप व मध्यम प्रकल्पची ककमतवपढ 

          (रु. कोटी) 
अ.क्र. ककमतवपढीचप घटक ककमत  
1. दरसचूीमळेू झपलेली ककमतवपढ 715 
2. िसूां्पदि व ्िुवयसिपतील ककमत वपढ 488 
3. आस्थप्िप व इतर घटकपतील ककमत वपढ 666 
4. सांकल् वचिपतील बदलपमळेु झपलेली ककमत वपढ 569 
5. व्यपप्तीतील ववस्तपरपमळेु झपलेली ककमत वपढ 839 

 
त्य चे सरिस्ति रिश्लेषण  रिििणपि 2.8  मध्ये देण्य त आले आहे. परिच्छेद 2.2.1 मध्ये नमदू 

केलय नसु ि ज्य  प्रकलप तील घटक च्य  ककमतीत मोठय  प्रम ण िि रिसांर्ती रदसनू आली त्य  प्रकलप ांची 
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सखोल छ ननी सरमतीने केली. त्य नसु ि सरमतीने य  मह मांडळ तील 3 मोठे प्रकलप, 7  मध्यम प्रकलप, 1 
उकसयो ि 1 बिेॅजची छ ननी केली य  छ ननीतुन रनदशवन स आलेलय  ककमति ढीची क िणे ख लीलप्रम णे 
आहेत. 
 
1) प्रकल्पचे िपांव-  वपघरु प्रकल्, तप. जळगपव, वज.  जळगपव 

1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 
प्रश सकीय 

म न्यत  
रदन ांक ककमत  (रू 

कोटी) 
कसचन 
क्षमत  
(हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

06.01.1976 12.28 18567 259.51 2.71 श सन 

प्रथम सपु्रम  31.01.1981 21.28 26324 259.51 1.77 श सन 
स्व्दतीय सपु्रम  20.09.1993 80.21 26324 259.51 1.72 श सन 
ततृीय सपु्रम  06.04.1999 189.31 26324 325 1.61 मह मांडळ 
चतुथव सपु्रम  14.03.2006 374.0 26324 325 1.79 मह मांडळ 
प चिी सपु्रम  27.02.2009 578.73 26324 325 1.62 श सन 
सह िी सपु्रम  16.03.2011 1183.55 38570 325 1.66 श सन 
कें द्रीय जल 
आये र् ची 
म न्यत  

29-3-2011 1183.55     

2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :-  
अ) दिसचुीच्य  िषातील बदल  

 
ब)  सांकलपन तील बदल 

1.  धिण:- धिण चे क टछेद त बदल 
2.  स ांडि  :- मळु प्रम तील पिुरिसर्व 5748.35 घमीप्रसें. होत  तो अद्य ित मांजिुीनसु ि 16644 

घमीप्रसें. आहे. 
3.  क लि : 10 टक्के सिेक्षण प्रम णे तितुद, सरिस्ति सिेक्षण ि सांकलपनेमळेु झ ली ि ढ, 

प्रकलप स सह िी सपु्रम  देत ांन  क लव्य च्य  अस्तिीकिण च  सम िेश केल . 
4.  इति – मळु मांजिुीनसु ि जलरनष्ट्पती 259.93 दलघमी ि अद्य ित मांजिू सपु्रम नसु ि 

जलरनष्ट्पत्ती 372 दलघमी आहे. सधु िीत येव्य स जलरिज्ञ न ककि  म.ज.रन.प्र . य ांची 
म न्यत  न ही. तथ पी कें रद्रय जल आयोर् ची म न्यत  आहे. 

क) व्य प्तीतील बदल –  
1)  जल शय िि / उपस  कसचन योजन  :- सह िी सपु्रम  देत ांन  7900हे. च्य  उकसयोच  सम िेश 

किण्य त आल . 
2)  क लि  ि ल भक्षेि रिस्त ि :- प्रथम सपु्रम चे िेळी उजव्य  क लव्य चे ल भके्षि 3137 हे. ने 

ि ढ केली. 
3)  धिण ची उांची ि ढ :- ततृीय सपु्रम  देत ांन  जळर् ि शहि प णीपिुिठ  योजनेस ठी प्रकलप ची 

उांची 2 मी. ने ि ढ केली. 
 

ड). भसूांप दन, िनजमीन, पनुिवसन इत्य दीमळेु होण िी ि ढ :-  
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2) प्रकल्पचे िपांव :- ्िुांद प्रकल्   तप. कळवण   वज.  िपवशक 
1)  बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 

प्रश सकीय 
म न्यत  

रदन ांक 
ककमत 
(कोटी) 

कसचन 
क्षमत  (हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

29.05.1981 9.14 12051 39.75 2.63 श सन 

प्रथम सपु्रम  06.01.1999 115.61 14069 39.75 1.48 मह मांडळ 
रद्वतीय सपु्रम  04.11.2008 462.16 14069 39.75 1.53 श सन 
कें द्रीय जल 
आये र् ची 
म न्यत  

22.05.2009 340.00     

 
2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :-  
अ) दिसचूीच्य   िषातील  बदल   
ब) सांकलपन तील बदल  

1. धिण :-  मळु प्रम तील नमनु  क टछेद चे सरिस्ति सांकलपन मळेु झ लेले बदल,  
2. स ांडि :- पिू रिसांर्ातील ि ढ झ लय मळेु स ांडव्य च्य  ल ांबी 87.00 मी हून 196.5 मी. इतकी झ ली 
3. क लि  :- 10 टक्के सिेक्षण प्रम णे तितुद, सरिस्ति सिेक्षण ि सांकलपनेमळेु झ लेली ि ढ, 

रनिडक अस्तिीकिण च  नव्य ने सम िेश. मखु्य क लव्य ची ककमत 2.76 कोटीहून 
173.7 कोटी झ ली ि रितिण व्यिस्थेची 0.74 कोटी हून रु. 98 कोटी झ ली 

4. मळु प्रम तील अपऱु्य  तितदुी / उरणि  
5. कसचन रिमोचक चे कसचन सह रिद्यतु रिमोचक त रुप ांति किण्य त आले. 
 

क) व्य प्तीतील बदल  
1. क लि  ि ल भक्षेि रिस्त ि– चणक पिू उजव्य  क लव्य ची ि सळेु ड ि  क लव्य ची ल ांबी 

अनकु्रमे 38 रकमी ि 15  रकमी ि ढरिण्य त आली. त्य मळेु ल भके्षि त 2018 हेक्टिची ि ढ 
झ ली. 

2.  भुरिक स क म ांच  सम िेश 
 

ड) भसूांप दन, पनुिवसन, ि भसूांप दन च  ि ढीि म िेज   इत्य दीमळेु  होण िी  ि ढ  
 

3) प्रकल्पचे िपांव :-  विम्ि तप्ी   तप. अांमळिेर   वज.  जळगपांव  
 

1)  बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 
प्रश सकीय 

म न्यत  
रदन ांक 

ककमत 
(कोटी) 

कसचन 
क्षमत  (हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

06.03.1997 142.64 31309 420.56 2.08 श सन 

प्रथम सपु्रम  06.04.1999 273.08 31309 420.56 2.30 मह मांडळ 
रद्वतीय सपु्रम  02.05.2003 399.46 31309 420.56 1.97 मह मांडळ 
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प्रश सकीय 
म न्यत  

रदन ांक 
ककमत 
(कोटी) 

कसचन 
क्षमत  (हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

ततृीय सपु्रम  14.09.2009 112774 43600 420.56 3.24 मह मांडळ 
कें द्रीय जल 
आये र् ची 
म न्यत  

तत्ित: मांजिू 
12.10.2010 

 
2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ) दिसचूीच्य   िषातील  बदल  
ब) सांकलपन तील बदल 

1. धिण :-  मळु प्रम तील नमनु  क टछेद चे सरिस्ति सांकलपन मळेु झ लेले बदल, दर्डी धिण चे 
कोलग्र ऊट ककि  सांध नक त रुप ांति 

2. स ांडि :- पिू रिसांर्ातील ि ढ. 
3. मळु प्रम तील अपऱु्य  तितदुी / उरणि   
 

क) व्य प्तीतील बदल  
क लि  ि ल भक्षेि  रिस्त ि– प्रकलप च्य  मळु प्रम तील सांपणूव ल भके्षि ची पनुश्च आखणी करुन 
आत  सिव कसचन ियैस्क्तक उपस  कसचन योजन  व्द िे किण्य चे रनयोरजत आहे. 
 

ड) भसूांप दन, पनुिवसन, ि भसूांप दन च  ि ढीि म िेज   इत्य दीमळेु  होण िी  ि ढ  
 
4) प्रकल्पचे िपांव:-  मोर मध्यम प्रकल्, तप. यपवल, वज. जळगपव 

1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 

प्रश सकीय म न्यत  रदन ांक ककमत 
(कोटी) 

कसचन 
क्षमत  (हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  2/3/1977 1.23 1030 6.3 1.84 श सन  

प्रथम सपु्रम  4/12/1993 24.33 2055 9.5 1.93 श सन 
रद्वतीय सपु्रम  26/9/1997 36.18 2055 9.5 1.84 श सन 
ततृीय सपु्रम  3/11/2002 48.93 2055 9.5 1.64 मह मांडळ 
2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ) दिसचूीच्य   िषातील  बदल 
ब) सांकलपन तील बदल 

1.  धिण :- मळु प्रम तील तितुदीनसु ि म तीधिण प्रस्त रित होते.  म.सां.रच.सां. य ांचे सधु रित 
सांकलपनेनसु ि दर्डी धिण ि िक्र क ि दिि जे प्रस्त रित झ ले. 

2.   स ांडि  :- स ांडव्य चे सरिस्ति सांकलपन नसु ि दिि ज सह सांकलपन  
3.  क लि  :- 10 टक्के सिेक्षण प्रम णे तितुद, सरिस्ति सिेक्षण ि सांकलपनेमळेु झ लेली ि ढ, 

प णीस ठ्य त ि ढ झ लय ने क लव्य ची ल ांबी ि त्य ििील ब ांधक म त ि ढ झ ली. 
4.  मळु प्रम तील अपऱु्य  तितुदी  
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5.  इति :- मळु प्रम चे िेळी एकूण प णीस ठ  6.3 दलघमी होत . सधु रित येव्य च्य  र्णनेनसु ि 
प णी स ठय त ि ढ करुन आत  9.5 दलघमी इतक  आहे. 

 
ड) भसूांप दन, िनजमीन, पनुिवसन इत्य दीमळेु होण िी ि ढ  

 
5) प्रकल्पचे िपांव :- अांजिी मध्यम प्रकल्, तप. एरांडोल-, वज.जळगपांव 

1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 
प्रश सकीय 

म न्यत  
रदन ांक 

ककमत 
(कोटी) 

कसचन 
क्षमत  (हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

19/10/1992 17.95 3000 19.39 1.56 श सन 

प्रथम सपु्रम  6/4/1999 48.91 3000 19.39  मह मांडळ 
रद्वतीय सपु्रम  9/2/2005 85.20 3000 19.39 1.88 मह मांडळ 
कें द्रीय जल 
आये र् ची 
म न्यत  

20/11/1981 4.91     

2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ)  दिसचूीच्य   िषातील  बदल :- मळु प्रम ची दिसचूी 1991-92 िषाची होती सधु रित प्रम ची दिसचूी 

2002-03 ची आहे. 
ब) सांकलपन तील बदल 

1.  धिण :- मळु प्रम तील नमनु  क टछेद चे सरिस्ति सांकलपन मळेु झ लेले बदल,  
2.  स ांडि  :- सरिस्ति सांकलपन मळेु स ांडि  ब ांधक म त ि ढ 
दर्डी ब ांधक म ऐिजी कोलग्र ऊट प्रक ि चे ब ांधक म 
3. क लि  :- 10 टक्के सिेक्षण प्रम णे तितुद, सरिस्ति सिेक्षण ि सांकलपनेमळेु झ लेली ि ढ, 

क लव्य ििील ब ांधक म च्य  सांख्येत ि ढ झ ली. 
4. मळु प्रम तील अपऱु्य  तितदुी / उरणि  

क) व्य प्तीतील बदल  
 धिण ची उांची ि ढ किण्य त आली तथ रप त्य स स्ितांि प्रम  मह मांडळ ांनी रदली. 

ड) भसूांप दन, िनजमीन, पनुिवसन इत्य दीमळेु होण िी ि ढ  
 

6) प्रकल्पचे िपांव कोरडी मध्यम प्रकल्, तप. िवप्रु, वज. िांदरूबपर 
1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 

प्रश सकीय 
म न्यत  

रदन ांक 
ककमत 
(कोटी) 

कसचन 
क्षमत  

आयसीसीए 
(हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

2/3/1982 2.71 3659 11.49 1.58 मह मांडळ 

प्रथम सपु्रम  6/4/1999 18.89 3659 11.49 1.61 मह मांडळ 
रद्वतीय सपु्रम  16/3/2007 47.16 3659 11.49  श सन 
ततृीय सपु्रम  18/3/2010 117.09 3659 11.49 2.13 श सन 
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2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ)  दिसचूीच्य   िषातील  बदल :- मळु प्रम स ठी 1978-79 ची दिसचूी ि पिण्य त आली होती. अद्यय ित 
मांजिु सपु्रम स ठी 2009-10 ची दिसचूी ि पिण्य त आली. िहन अांति तील बदल. 
ब) सांकलपन तील बदल 

1.  धिण :- मळु प्रम तील नमनु  क टछेद चे सरिस्ति सांकलपन मळेु झ लेले बदल, म ती धिण त 
रतिक  ि ळू ज ळक ची तितदू दर्डी धिण चे कोलग्र ऊट  रुप ांति 

2.   स ांडि  :- पिु रिसर्ातील ि ढ, मळु प्रम नसु ि पिुरिसर्व 734.34 घमी/सें ति सधु रित प्रम नसु ि 
1063 क्यसेुस आहे. सरिस्ति सांकलपन मळेु स ांडि  ि उांची ि ल ांबीतील ि ढ 

3.  क लि  :- 10 टक्के सिेक्षण प्रम णे तितुद, सरिस्ति सिेक्षण ि सांकलपनेमळेु झ लेली ि ढ, 
क लव्य ििील ब ांधक मे सांध नक त किण्य त आली बचॅींर् प्लॉन्टच  ि पि 

4.  इति :- ि ढीि दि च्य  रनरिद  स्स्िकृतीमळेु, बडुीत के्षि तील पलु इ. 
ड) भसूांप दन, िनजमीन, पनुिवसन इत्य दीमळेु होण िी ि ढ  

 
7) प्रकल्पचे िपांव विम्ि ्पझांरप मध्यम प्रकल्, तप.सपकी, वज.िळेु 

1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 
प्रश सकीय म न्यत  रदन ांक 

ककमत 
(कोटी) 

कसचन 
क्षमत  (हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

30/1/1984 20.67 6191 107.12 1.52 श सन 

प्रथम सपु्रम  6/4/1999 13 
1.4 

6191 107.12 1.72 मह मांडळ 

रद्वतीय सपु्रम  26/3/2008 347.31 7585 109.40 1.29 श सन 
कें द्रीय जल 
आये र् ची म न्यत  

1/4/2009 347.32 7585    

 
2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ)  दिसचूीच्य   िषातील  बदल :- मळु प्रम चे िेळी 1982-83 ची दिसचूी ि पिण्य त आली ति सपु्रम स ठी 

2005-06 ची दिसचूी ि पिण्य त आली. 
ब)  सांकलपन तील बदल 

1.  धिण :- मळु प्रम तील नमनु  क टछेद चे सरिस्ति सांकलपन मळेु झ लेले बदल, पिु ची उांचीमळेु 
झ लेल बदल दर्डी धिण चे कोलग्र ऊट ककि  सांध नक त रुप ांति, COT च्य  खोलीत ि ढ 

2.   स ांडि  :- पिु रिसर्ातील ि ढ, मळु प्रम नसु ि पिु रिसर्व 4332 घमी/सें. होत . तो सपु्रम त 
10057 घमी/सें. घेण्य त आल . सरिस्ति सांकलपन मळेु स ांडि  ि उांची ि ल ांबीतील ि ढ, धिण च्य  
िक्रद्व ि च्य  सांखेत ि ढ 

3.  क लि  :- 10 टक्के सिेक्षण प्रम णे तितुद, सरिस्ति सिेक्षण ि सांकलपनेमळेु झ लेली ि ढ, 
ब ांधक म च्य  सांध नक च्य  गे्रडमध्ये बदल 

4.  मळु प्रम तील अपऱु्य  तितुदी / उरणि  
5.  इति:- अरधक दि च्य  रनरिद  स्स्िकृतीमळेु झ लेली ि ढ, भरिष्ट्य त कां ि टद ि स देय होण िी 

भ िि ढ (Price escalation) 
 

ड) भसूांप दन, िनजमीन, पनुिवसन इत्य दीमळेु होण िी ि ढ  
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8) प्रकल्पचे िपांव वपडी शेवपडी मध्यम प्रकल्, तप.कशदखेडप, वज.िळेु 

1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 
प्रश सकीय म न्यत  रदन ांक 

ककमत 
(कोटी) 

कसचन 
क्षमत  (हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

12/1992 19.24 7176 39.66 2.28 श सन 

प्रथम सपु्रम  4/6/1999 98.43 7176 36.93 1.48 मह मांडळ 
रद्वतीय सपु्रम  5/2011 258.37 7176 36.93 1.54 श सन 

 
2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ)  दिसचूीच्य   िषातील  बदल :- मळु प्रम ची दिसचूी 1991-92 होती ि सपु्रम स ठी 2008-09 ची दिसचूी 

ि पिण्य त आली. 
ब)  सांकलपन तील बदल 

1.  धिण :- मळु प्रम तील नमनु  क टछेद चे सरिस्ति सांकलपन मळेु झ लेले बदल कठीण खडक च्य  
खोद ईच्य  परिम ण त ि ढ 

2.   स ांडि  :- सांध नक ि कठीण खडक च्य  परिम ण त ि ढ 
3.  क लि  :- 10 टक्के सिेक्षण प्रम णे तितुद, सरिस्ति सिेक्षण ि सांकलपनेमळेु झ लेली ि ढ,  
4.  मळु प्रम तील अपऱु्य  तितुदी / उरणि  
5.  इति :- ि ढीि दि च्य  रनरिद  स्स्िकृतीमळेु, भरिष्ट्य त कां ि टद ि स देय होण िी भ िि ढ (Price 

escalation) 
ड) भसूांप दन, िनजमीन, पनुिवसन इत्य दीमळेु होण िी ि ढ  
9) प्रकल्पचे िपांव जपमखेडी मध्यम प्रकल्, तप. सपकी, वज.िळेु 

1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 
प्रश सकीय 

म न्यत  
रदन ांक ककमत 

(कोटी) 
कसचन 

क्षमत  (हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

28/10/1992 8.72 2750 14.45 2.88 श सन 

प्रथम सपु्रम  6/4/1999 26.94 2750 13.28 2.64 मह ांमडळ 
रद्वतीय सपु्रम  16/8/2004 35.27 2750 13.28 3.27 मह मांडळ 
2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ) दिसचूीच्य   िषातील  बदल :- मळु प्रम स ठी सन 1991-92 ची दिसचूी ि पिण्य त आली होती. 

अद्यय ित मांजिू सपु्रम स ठी 2002-03 ची दिसचूी ि पिण्य त आली आहे. 
ब) सांकलपन तील बदल 

1.  धिण :- मळु प्रम तील नमनु  क टछेद चे सरिस्ति सांकलपन मळेु झ लेले बदल, पिु प तळीत बदल 
झ लय ने 1.54 घमी उांची ि ढ झ ली. ड इक ररटमेंटस ठी ग्र उटींर् 

2.   स ांडि  :- पिु रिसर्ातील ि ढ, पिू रिसर्व 1112.6 घमी प्रसे. होतो तो आत  1663 घमीप्रसें. मळु 
प्रम नसु ि स ांडव्य च्य  ब ांधक म ि प्रक ि त बदल सरिस्ति सांकलपन मळेु स ांडि  Duck bill 
weir प्रक िच  किण्य त आल . 
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3.  क लि  :- 10 टक्के सिेक्षण प्रम णे तितुद, सरिस्ति सिेक्षण ि सांकलपनेमळेु झ लेली ि ढ, मळू 
प्रम  प्रम ने क लव्य च  रिसर्व 42.47  घमीप्रसें हुन 68.43 घमीप्रसें  झ ल  त्य मळेु क लव्य च्य  
आक िम न त ि ढ 

ड)  भसूांप दन, िनजमीन, पनुिवसन इत्य दीमळेु होण िी ि ढ  
 
10) प्रकल्पचे िपांव  दरप मध्यम प्रकल्, तप.शहपदप, वज.िांदरूबपर 

1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 
प्रश सकीय म न्यत  रदन ांक ककमत 

(कोटी) 
कसचन 

क्षमत  (हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

30/8/1994 6.09 3449 14.76 
दलघमी 

1.57 श सन 

प्रथम सपु्रम  6/4/1999 37.38 3449 14.76 1.57 मह मांडळ 
रद्वतीय सपु्रम  2/3/2009 117.61 3449 14.76 1.57 श सन 
1) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ) दिसचूीच्य   िषातील  बदल :-  

1. मळु प्रम स ठी 1982-83 ची दिसचूी ि पिण्य त आली ि अद्यय ित मांजिू सपु्रम त 2007-08 ची 
दिसचूी ि पिण्य त आली. 

2. िहन अांति त बदल झ ले. 
ब)    सांकलपन तील बदल 

1.   धिण :- दर्डी धिण चे सांध नक त रुप ांति 
2.  स ांडि  :- पिु रिसर्ातील ि ढ,  मळू प्रम नसु ि पिुरिसर्व 912 घमी/सें. होत  ते  सपु्रम नसु ि 
1145 घमीप्रसें घेण्य त आल . स ांडि   कभतीच्य  ख लील  ब जचु्य  खडक ची मोठय  प्रम ण िि रझज 
झ ली त्य मळेु त्य चे मध्यिती सांकलपरचि सांघटन , न रशक च्य  सललय ने मजबतुी किण केले. 
स ांडव्य तील मजबतुी किण चे क म स ठी ल र्ण िे सांध नक पांपीर्द्व िे क म चे रठक णी नेण्य त 
आले. 
3. क लि  :- 10 टक्के सिेक्षण प्रम णे तितुद, सरिस्ति सिेक्षण ि सांकलपनेमळेु झ लेली ि ढ,  
क लव्य च्य  ल ांबीत ि रितिीकेत मोठय  प्रम ण त ि ढ झ ली. 
4. मळु प्रम तील अपऱु्य  तितदुी / उरणि  
5. इति :- अरधक दि च्य  रनरिद  स्स्िकृतीमळेु ि ढ, भरूिक स क म च  सम िेश इ. 

ड) भ ूसांप दन, िनजमीन, पनुिवसन इत्य दीमळेु होण िी ि ढ  
 

11) प्रकल्पचे िपांवः  कुऱ्हप वडोदप इस्लपम्रू उ्सप कसचि योजिप तप. मकु्तपईिगर वज. जळगपव 
1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 

प्रश सकीय म न्यत  रदन ांक ककमत 
(कोटी) 

कसचन क्षमत  
(हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

दि हेक्टिी 
खचव 

दि दलघमी 
खचव 

(रु. लक्ष) 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 06-07-99 207.08 15590 50.778 1.53 मह मांडळ 
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प्रश सकीय म न्यत  रदन ांक ककमत 
(कोटी) 

कसचन क्षमत  
(हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

दि हेक्टिी 
खचव 

दि दलघमी 
खचव 

(रु. लक्ष) 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

म न्यत  (1999-00) 1.33 
408 

प्रथम सपु्रम  24-08-07 503.64 
(2006-07) 

28731 110.878 1.91 
1.75 
454 

मह मांडळ 

रद्वतीय सपु्रम  05-05-09 842.40 
(2008-09) 

41437 110.878 1.51 
2.03 
760 

श सन 

कें द्रीय जल 
आये र् ची म न्यत  

रद. 23-06-05 िोजी  कें द्रीय जल आयोर् ची म न्यत  प्र प्त झ ली आहे. 

1) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
1) प्रश सरकय  म न्यत   प्र प्त  रनयोजन नसु ि  योजनेअांतर्वत  असलेलय   च िठ ण   धिण स ठी  

ल र्ण -य  433    हेक्टि  िनजमीनीस ठी  रनव्िळ  ितवम न  मलूय पोटैी    ) NPV    ( रु .42.00  कोटी  
एिढी  िक्कम  िनख त्य स  िर्व  कि िी  ल र्ण ि  होती  .ि एिढे  करुनही  त्य   जांर्ल त  
िन्यप्र ण्य ांच   सांच ि  असलय चे  रदसनू  आलय ने  िनरिभ र् ची  म न्यत   रमळण्य ची  श श्िती  
नव्हती म्हणनू योजनेच  पनुवअभ्य स ि रनयोजन किण्य च  रनणवय झ ल .  िनके्षि तील च िठ ण  धिण 
ऐिजी महसलूी के्षि त इस्ल मपिू येथील ज र्  धिण स ठी रनिडण्य त आली ि सधु रित प्रस्त ि तय ि 
किण्य त आल .  य मळेु धिण ि उपस  प्रण लीच  उदभि य त बदल झ ल  य मळेु व्य प्तीत बदल 
झ ल .  य  बदल स रदन ांक 24/8/2007 िोजी रु. 503.64 कोटी ककमतीस सधु रित प्रश सकीय 
म न्यत  रदली.  

2) तदनांति प ण्य ची बचत होऊन ज स्तीत ज स्त के्षि स कसचन च  फ यद  रमळण्य स ठी प्रि ही 
कसचन ऐिजी ज्य  रपक ांन  रठबक ि तषु ि कसचन शक्य आहे अश  रपक ांन  रठबक ि तुष ि कसचन 
र्हृीत धरुन रनयोजन किण्य त आले.  अश प्रक िे योजनेची व्य प्ती ि ढरिून ख लीलप्रम णे ि ढ 
झ ली.  अ) कसचन के्षि 9725 हेक्टि िरुन 25898 हेक्टि किण्य त आले.  य प्रम णे कसचन के्षि त 
16173 हेक्टिने ि ढ झ ली.  म्हणजेच कसचन क्षमतेत 25877 हेक्टि ने ि ढ झ ली.  ब) धिण ची प णी 
स ठिण क्षमत  50.79 दलघमी िरुन 77.60 दलघमी किण्य त आली.  क) प णी ि पि 50.79 
दलघमी िरुन 100.928 दलघमी झ ल . 

3) य  योजनेस सिव बदल सह श सन ने रदन ांक 5/5/2009 अन्िये रु. 842.40 कोटी ककमतीस रद्वतीय 
सधु रित प्रश सकीय म न्यत  प्रद न केलेली आहे.  य मळेु मळू प्रश सकीय म न्यतेत सम रिष्ट्ट 
नसलेलय  ब बी नव्य ने अांतभूवत झ लय ने रु. 239.91 कोटी ि ढ झ ली आहे. 

4)   सरिस्ति  घटक  सांकलपरचि ांमळेु  झ लेली  ि ढ :-    रनिांक  
5)   इति  क िणे  )अनषुांर्ीक  खचासह  आस्थ पन  खचव : (- रुपये  107.52  कोटी  
6)   ज्य द   रकमांतीच्य   रनरिदेमळेु  रुपये 2.43  कोटी  ि ढ  झ ली.  
7)   सांपणूव   बांदीस्त  प ईप  ल ईनच्य   रितिण प्रण लीस ठी  देखभ ल  दरुुस्तीस ठी  आिश्यकतेनसू ि     

तितदू  किण्य त आली. 
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8) प्रकलप ची  ककमत  ि ढलय ने  इ .टी.पी.मध्ये रु .118.89  कोटी  ि ढ झ ली. 
 

12) प्रकल्पचे िपांव : सलुवपडे बरेॅज तप.कशदखेडप वज.िळेु 
 

1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 
प्रश सकीय म न्यत  रदन ांक ककमत 

(कोटी) 

कसचन 
क्षमत  
(हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/ 

मह मांडळ 

दिहेक्टिी ि दि 
दलघमी खचव 

(रु. लक्ष) 
मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

04.04.1994 42.02 
(1992-93) 

8582 65.06 2.15 श सन 0.5 
227 

प्रथम सपु्रम  06.04.199 131.48 
(1998-99) 

8582 65.06 2.10 मह मांडळ 1.5 
202 

स्व्दतीय सपु्रम  26.12.2001 171.83 
(1999-00) 

8582 65.06 1.23 श सन 2.0 
264 

ततृीय सपु्रम  20.11.2007 290.88 
(2006-07) 

8582 65.06 1.29 मह मांडळ 2.0 
264 

कें द्रीय जल 
आये र् ची म न्यत  

10.12.2007 290.88 
(2006-07) 

8582 65.06 1.29 कें .ज.आ 2.0 
447 

 
टीप – ततृीय सधु िीत प्र.म . नसु ि दि हेक्टिी ि दि दलघमी खचव अनकु्रमे 3.0 लक्ष ि 540 लक्षच्य  आत 
आहे. धळेु नर्िप रलक  24.08 दलघमी, निडिे औद्योरर्क िस हत 4.38 दलघमी 
 
2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ) दिसचूीच्य   िषातील  बदल– दिसचूीतील ि ढ योग्य आहे पण प्रकलप पणूव होण्य स स ध िणत: 10 िषे 
रिलांब झ ल  आहे. रिलांब ट ळल  असत  ति दिि ढ ट ळत  आली असती. 
ब) सांकलपन तील बदल 

1. सील लेव्हल 1 मीटिने कमी केली 
2.  1:100 पिू प सनू तीि ििील म तीक म ि हून ज ऊ नये य स ठी म थ  प तळी 4.10 मी. ने ि ढिली 
3. प्रस्तांभ ची रुां दी 3.0 मी. िरुन 3.50 मी. ि ढ 
4. बिेॅजची ल ांबी 499 मी िरुन 503 मी. ि ढ 
5. नदी रुां दीकिण किण्य त आले. 
 

ड) भसूांप दन, पनुिवसन, ि भसूांप दन च  ि ढीि म िेज   इत्य दीमळेु होण िी ि ढ  
 
2.5.5 कोकण ्पटबांिपरे ववकपस महपमांडळ, ठपणे 
 
1) प्रकलप चे न ांि-  कपळ-कुां िे जलववद्यतु प्रकल्, त . मह ड, रज. ि यर्ड 

1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 
प्रश सकीय 

म न्यत  
 रदन ांक ककमत  

(रू 
कोटी) 

कसचन 
क्षमत  
(हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

क ळ  14.07.1998 98.99 - 94.48 1.55 श सन 
कुां भ 15.10.1998 97.24 - 13.02 1.55 श सन 
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प्रश सकीय 
म न्यत  

 रदन ांक ककमत  
(रू 

कोटी) 

कसचन 
क्षमत  
(हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

प्रथम सपु्रम  28.06.2004 194.87 - - 1.63 श सन 
स्व्दतीय सपु्रम  31.12.2005 284.08 - - 1.39 श सन 
ततृीय सपु्रम  06.01.2011 740.44 - - 1.63 श सन 
 
2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :-  
अ)  दिसचुीच्य  िषातील बदल ि मेररक्स केसींर् बोर्द्य तील कठीण खडक चे खोदक म ि सांध नक य ांच्य  

दि त मोठय  प्रम ण त बदल 
ब)  सांकलपन तील बदल 

1.  धिण:- मळु प्रम तील नमनु  क टछेद चे सरिस्ति सांकलपन मळेु झ लेले बदल. कोलग्र ऊट 
ब ांधक म  ऐिजी सांध नक ब ांधक म त रुप ांति केले. 

2.  स ांडि  :- सरिस्ति सांकलपन मळेु स ांडि  ि ल ांबीतील ि ढ ि 94 मी ल ांबीच्य  स ांडव्य च्य  
अधोब जसू म र्वदशवक कभतीच  सम िेश किण्य त आल . 

3.   क लि : जलि हक प्रण लीच्य  बोर्द्य चे आक िम न त ि ढ झ ली. 
4.  मळु प्रम तील अपऱु्य  तितुदी / उरणि  

क) व्य प्तीतील बदल –  
1. क ळ प्रकलप च्य  धिण स सरित  रिमोचक च  सम िेश करुन धिण च्य  ख लील ब जसू प च 

को.प. बांध ऱ्य च  सम िेश केल . 
      2. भुसांप दन, िनजमीन, पनुिवसन इत्य दीमळेु होण िी ि ढ :-  
 

2)  प्रकलप चे न ांि-  कोंडपणे ल.्प. प्रकल्, त .  मह ड, रज.  रपयगड 
1) मांजरूीचे त्शील 

प्रश सकीय 
म न्यत  

रदन ांक ककमत  
(रू 

कोटी) 

कसचन 
क्षमत  (हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

24.2.2009 515.76 240 20.19 1.25 श सन 

2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :-  
क) व्य प्तीतील बदल  

1. धिण ची उांची ि ढ :- मळु प्रम तील प्रकलप ची उांची 39 मी. असनू तदनांति प्रकलप ची उांची 71.33 
मी किण्य त आली. त्य मळेु प णी स ठय त 85 दलघमीने ि ढ झ ली आहे.   

2. भुसांप दन, िनजमीन, पनुिवसन इत्य दीमळेु होण िी ि ढ :-  
 

3) प्रकलप चे न ांि-  बपळगांगप प्रकल्, त . पेण, रज. ि यर्ड 
1) मांजरूीचे त्शील 

प्रश सकीय 
म न्यत  

रदन ांक ककमत  
(रू 

कोटी) 

कसचन 
क्षमत  (हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी श सन/ 
मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

24.2.2009 515.76 - 144.16 1.10 रसडको 
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2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :-  
अ) दिसचूीच्य   िषातील  बदल –  यप प्रकल्पच्यप मळु प्रमपतील दरपत मोठयप प्रमपणपवर बदल झपले. 

 
अ.क्र. ब ब रनरिदेतील दि प्ररत/घमी प्रत्यक्ष दि 
1. कठीण स्ति तील खोदक म 236.50 787.50 
2. किच भि ि 245.30 प्ररत/घमी 432.5 
3. सांध नक एम-15 3969.7 12073 

 
 ि ळूच्य  िहन अांति 5 रकमीहून 270 रकमी. झ ले. 
ब) सांकलपन तील बदल  

1.  धिण :-  प्रकलप चे मळु प्रम  देत ांन  प्रकलप चे ढोबळ सांकलपन समकक्ष उांची असलेलय  श ई 
मध्यम प्रकलप नसु ि किण्य त आले तद्नांति प्रकलप चे सधु रित सांकलपन मध्यिती सांकलपरचि 
सांघटन , न रशक य ांनी केले ि त्य स मखु्य अरभयांत  य ांनी अद्य प िोजी मांजिूी रदली न ही. 

2.  स ांडि :- मळु सांकलपनेनसु ि इांग्लीश सिू नसु ि पिू रिसर्व 1721 घमीप्ररत सेकां द हे त  ति सधु रित 
प्रम त SPF  नसु ि तो 3453 घमीप्रतीसें. इतक  आहे. त्य मळेु 12 * 6.5 मी. च्य  4 ऐिजी 6 द्व िे 
बसरिण्य त आली.  तसेच पचु्छ क लव्य चे रुां दीत बदल झ ल  ि खोदक म चे परिम ण 
10,57,058 घमी.हून 45,28,657 घमी. इतके झ ले आहे. 

 
4) प्रकल्पचे िपांव: चणेरप ल्पयो. प्रकल्, तप.रोहप, वज.रपयगड 
 

1) मांजरूीचे त्शील 

प्रश सकीय म न्यत  रदन ांक ककमत (रु. 
कोटी) 

कसचन क्षमत  
(हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी) 

मांजिुी श सन/ 
मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय  2011 32.63 250 5.15 श सन  
2) प्रकलप च्य  ककमति ढीचे क िणे 
अ)  व्य प्तीतील बदल :- प्रकलप च्य  उांचीत 8.95 मी. ने ि ढ केलय मळेु प्रकलप च्य  प णीस ठय त 18.48 
दलघमीने ि ढ 
 
5) प्रकल्पचे िपांव: ससुरी िदी प्रकल्, तप.डहपण,ू  ठपणे 

1) मांजरूीचे त्शील 

प्रश सकीय म न्यत  रदन ांक 
ककमत (रु. 

कोटी) 
मांजिुी श सन/ 

मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय  8/12/2010 202.18 म .आयकु्त, िसई रिि ि शहि 
मह मनर्िप रलक  

 
2) प्रकलप च्य  ककमति ढीचे क िणे 
म .आयकु्त य ांनी रु. 202.18 कोटीस प्रम  रदली तथ रप कोकण प टबांध िे रिक स मह मांडळ ांनी प्रस्त ि ची 
ककमत     रु. 202.18 कोटी नसनू रु. 408.68 कोटी असलय चे रनदशवन स आणलय मळेु म . आयकु्त य ांनी 
202.18 कोटी ऐिजी 389.49 कोटी िक्कमेस सधु रित प्रम  देणेत आली. 
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2.5.6 गोदपवरी मरपठवपडप ्पटबांिपरे ववकपस महपमांडळ, औरांगपबपद 
 
 र्ोद ििी मि ठि ड  प टबांध िे रिक स  मह मांडळ ांनी  मोठय  प्रकलप च्य  -10, मध्यम प्रकलप च्य  -
14, उकसयोच्य  -1, बिेॅजसच्य  -5  ि लघ ु प्रकलप च्य  56 अश  एकूण 86   सधु रित प्रश सकीय म न्यत  
रदलय  आहेत. त्य ची य दी परिरशष्ट्ट 2.2 मध्ये देण्य त आली आहे. 2.2.1 य  परिच्छेद त नमदु केलय प्रम णे 
सधु रित प्रम  रदलेलय  लघ ू प्रकलप ची एकूण ककमत मोठय , मध्यम ि उकसयोच्य  सपु्रम  रदलेलय  एकूण 
ककमतीपेक्ष  तुलनेने कमी असलय ने ते िर्ळण्य त आले आहे. मह मांडळ ांनी सपु्रम  रदलेलय  7 मोठय , 5  
मध्यम, 1  उकसये  ि 2 बिेॅजेस य  प्रकलप ांच्य  ककमतीचे रिश्लेषण रिििणपि 2.8 मध्ये किण्य त आले आहे. 
त्य नसु ि मह मांडळ नी सपु्रम  रदलेलय  य  15 प्रकलप ांची मळु प्रम  ककमत  रु. 409  कोटी  होती. य तील 9  
प्रकलप 1980 च्य  पिूीचे आहेत. य  15 प्रकलप ांची अद्यय ित मांजिू सपु्रम नसु ि एकूण सपु्रम  ककमत  14091 
कोटी आहे म्हणजे य  प्रकलप च्य  ककमती सिवस ध िणपणे 30 िषात 13681  कोटी ने ि ढलय  आहेत. म्हणजे 
ही ि ढ मळू प्रम च्य  तुलनेत 34.11  पट आहे. परिच्छेद 2.2 मध्ये नमदू केलय प्रम णे य  एकूण ककमति ढीतनू 
अटळ असण िी भ िि ढ िर्ळली प रहजे म्हणजे ही भ िि ढ िर्ळलय स प्रकलप ांची खिी  (ि स्तरिक) 
ककमति ढ समजेल. य  भ िि ढीची आकडेमोड रिििणपि 2.8 मध्ये देण्य त आली आहे. त्य नसु ि य  
मह मांडळ ांची ककमत ि ढ 13681 कोटी नसनू ि स्तरिक ककमति ढ    रु. 4830 कोटी इतकी आहे. ही 
ककमति ढ मळू प्रम च्य  एकूण ककमतीच्य  12 पट आहे. 
 
 प्रकलप त झ लेली ही ककमति ढ रनस्श्चतपणे कोणत्य  घटक ांमळेु झ ली य स ठी य  ककमति ढीचे 
रिश्लेषण किण्य त आले. य त प्र मखु्य ने 1) दिसचूी, 2) भसूांप दन ि पनुिवसन, 3) सांकलपरचि, 4) व्य प्ती , 
5) इति य  घटकरनह य प्रकलप च्य  ककमति ढीचे रिश्लेषण रिििणपि 2.8 मध्ये देण्य त आले. य  सिव 
प्रकलप चे रिश्लेषण केलय स 

 
तक्तप क्र.2.18 

गोम्पवव महपमांडळपांिी सपु्रमप वदलेलयप मोठयप व मध्यम प्रकल्पची ककमतवपढ 
 

                                 (रु. कोटी) 
अ.क्र. ककमतवपढीचप घटक ककमत  
1. दरसचूीमळेू झपलेली ककमतवपढ विरांक 

2. िसूां्पदि व ्िुवयसिपतील ककमत वपढ 15.74 

3. आस्थप्िप व इतर घटकपतील ककमत वपढ 2053 

4. सांकल् वचिपतील बदलपमळेु झपलेली ककमत वपढ 1478 

5. व्यपप्तीतील ववस्तपरपमळेु झपलेली ककमत वपढ 4242 

 
त्य चे सरिस्ति रिश्लेषण रिििणपि  2.8  मध्ये देण्य त आले आहे.  परिच्छेद 2.2.3 मध्ये नमदू केलय नसु ि 
ज्य  प्रकलप तील घटक च्य  ककमतीत मोठय  प्रम ण िि रिसांर्ती रदसनू आली त्य  प्रकलप ांची सखोल छ ननी 
सरमतीने केली. त्य नसु ि सरमतीने य  मह मांडळ तील 6 मोठे प्रकलप, 3 मध्यम प्रकलप, 1 उकसयो ि 2 बिेॅजची 
छ ननी केली य  छ ननीतुन रनदशवन स आलेलय  ककमति ढीची क िणे ख लीलप्रम णे आहेत. 
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1) प्रकल्पचे िपांव विम्ि दिुिप प्रकल् तप. सेल,ू वज. ्रिणी 
 

1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 
प्रश सकीय 

म न्यत  
रदन ांक ककमत 

(रु.कोटी) 
कसचन 
क्षमत  

(हेक्टि) 

एकूण 
प णीि पि 
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

30.5.1979 28.41 23275 344.80 3.03 श सन 

प्रथम सपु्रम  4.10.1999 474.06 34438 344.80 1.69 श सन 
रद्वतीय सपु्रम  21.1.2008 1025.78 34438 344.80 1.64 मह मांडळ 
कें द्रीय जल 
आये र् ची 
म न्यत  

1) कें रद्रय जल आयोर् चे पि रद. 31.8.1983 अन्िये रु. 53.21 कोटीस म न्यत  प्र प्त  
2) कें रद्रय जल आयोर् चे पि रद. 30.10.2009 अन्िये रु. 1349.50 कोटीस म न्यत  
आहे. 

2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ) दिसचूीच्य   िषातील  बदल – मळु प्रम  1979 िषातील असनू स्व्दतीय सपु्रम  ही 2008 मधील आहे.  
स ध िण 30 िषाच्य  क ल िधीमळेु ि ढ 
 
ब) सांकलपन तील बदल 

1.  धिण :- सन 1993 मध्ये भकूां प प्रिण के्षि तील बदल झ लय मळेु धिण चे क टछेद त सधु िण  
झ ली. 

2.   रिमोचक:- कसचन रिमोचक  ऐिजी कसचन तथ  रिद्यतु रिमोचक अस  बदल किण्य त आल  
3. क लि  :- 10 टक्के सिेक्षण प्रम णे तितुद, सरिस्ति सिेक्षण ि सांकलपनेमळेु झ लेली ि ढ, 

ब ांधक म ांच्य  सांख्येत बदल, दर्डी ब ांधक म  ऐिजी सांध नक त क म किणे, मळु अांद जपिक स 
रितिीक स ठी 35% अस्तिीकिण होते. प्रथम सपु्रम  अांद जपिक त ते अस्तिीकिण 100% 
धिण्य त आले. तसेच अस्तिीकिण य ांरिकी पध्दतीने किणे.  

4.  मळु प्रम तील अपऱु्य  तितुदी / उरणि - िस्त्य च्य  दजोन्नती मळेु झ लेले बदल 
 

क) व्य प्तीतील बदल  
1.  जल शय िि च ि उपस  कसचन योजन ांच  सम िेश 
2.  क लव्य चे ल ांबीत ि ढ झ ली. 
3.  बडुीत के्षि त येण िे पलु ि ॲप्रोच िोडची क मे िस्त्य ांची दजोन्नती  झ लय मळेु ककमतीत ि ढ 

झ ली. 
 

ड) भसूांप दन, पनुिवसन, ि भसूांप दन च  ि ढीि म िेज   इत्य दीमळेु  होण िी  ि ढ 
 

2) प्रकल्पचे िपांव जपयकवपडी प्रकल् टप््प 2  
1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 

प्रश सकीय 
म न्यत  

रदन ांक ककमत 
(रु.कोटी) 

कसचन 
क्षमत  

(हेक्टि) 

एकूण 
प णीि पि 
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

21.5.1974 78.25 135567 444.45 2.55 श सन 

प्रथम सपु्रम  11.3.1985 272.51 138956 444.45 1.48 श सन 
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प्रश सकीय 
म न्यत  

रदन ांक ककमत 
(रु.कोटी) 

कसचन 
क्षमत  

(हेक्टि) 

एकूण 
प णीि पि 
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

रद्वतीय सपु्रम  15.7.1999 542.99 138956 444.45 1.42 श सन 
ततृीय सपु्रम  28.6.2001 792.20 138956 453.64 1.60 श सन 
चतुथव सपु्रम  16.7.2009 2216.35 129696 461.69 1.52 मह मांडळ 
कें द्रीय जल 
आये र् ची 
म न्यत  

कें रद्रय जल आयोर् चे पि रद. 22.6.1976 अन्िये रु. 88.90 कोटीस म न्यत  प्र प्त  

2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ)  दिसचूीच्य   िषातील  बदल – मळु प्रम  िषव 1974 मधील असनू चतुथव सपु्रम  2009 मधील आहे. 35 
िषाच्य  क ल िधी मधील झ लेली दिि ढ. 
 
ब) सांकलपन तील बदल 

1. धिण :-  i) म जलर् ि धिण स ठी अरतरिक्त भि िक म (Loading Beam) ि रिलीफ िलेसची तितदू 
    ii)  म जलर् ि धिण ची उांची 0.50 मी. ने ि ढरिणे 

2. क लि  :- ब ांधक म च्य  सांख्येतील ि ढ / सांकलपन तील बदल र्रतशील रनयमन प्रकलप नसु ि 
किण्य त आलेले बदल. 

3. इति – निीन घटक क म ांच्य  (िोषणपिुी उच्च   प तळी बांध ि , रशिसम र्व रनम्न प तळी बांध ि ) 
सांकलपन ांतील बदल ांमळेु झ लेली ि ढ.  

 
क) व्य प्तीतील बदल  

1. नरिन घटक क म ांच  सम िेश – म जलर् ि धिण ची उांची 0.50 मी ने ि ढरिणे. म र्वस्थ 
जल शय ची क मे, म सोळी धिण ची उांची ि ढरिणे, म जलर् ि उपस  कसचन योजन , िोषणपिूी 
उच्च   प तळी बांध ि  ि रशिसम र्व रनम्न प तळी बांध ऱ्य च  सम िेश िषव 2009 मध्ये मांजिु 
झ लेलय  चतुथव सपु्रम  मध्ये किण्य त आल . 

2.  क लव्य चे क म रकमी 101 पयंत मयादीत केले होते, ते मळु प्रम णे 148 रकमी पयंत प्रस्त रित  
3.  पैठण उजव्य  क लव्य चे नतुनीकिण चे क म च  सम िेश 

ड) भसूांप दन, पनुिवसन, ि भसूांप दन च  ि ढीि म िेज   इत्य दीमळेु  होण िी  ि ढ  
ई) लि द रनि डय ांमळेु खचात आलेली ि ढ 
 
3) प्रकल्पचे िपांव-  मपांजरप प्रकल् तप. केज वज. बीड  

1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 
प्रश सकीय 

म न्यत  
रदन ांक ककमत 

(रु.कोटी) 
कसचन 
क्षमत  

(हेक्टि) 

एकूण 
प णीि पि 
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

20.8.1975 17.14 23690 255.38 1.645 श सन 

प्रथम सपु्रम  30.9.1983 31.60 23690 255.38 1.89 श सन 
स्व्दतीय सपु्रम  9.1.2003 176.02 23690 273.01 3.78 श सन 
ततृीय सपु्रम  6.4.2005 486.61 24596 350.94 2.27 मह मांडळ 
चतुथव सपु्रम  17.10.2008 1087.47 28541 370.81 1.76 मह मांडळ 
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प्रश सकीय 
म न्यत  

रदन ांक ककमत 
(रु.कोटी) 

कसचन 
क्षमत  

(हेक्टि) 

एकूण 
प णीि पि 
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

कें द्रीय जल 
आये र् ची म न्यत  

कें रद्रय जल आयोर् चे पि रद. 2.6.1976 अन्िये रु. 20.19 कोटीस म न्यत  प्र प्त 

2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ) दिसचूीच्य   िषातील  बदल – मळु प्रम  िषव 1975 मधील असनू चतुथव सपु्रम  िषव 2008 मध्ये देण्य त 

आलेली आहे. एकूण क ल िधी 33 िषव एिढ  असनू य  क ल िधीत झ लेलय  दिि ढीमळेु 
ब)  सांकलपन तील बदल 

1.  धिण :-  म ांजि  धिण ची उांची 0.50 मी ने उांची ि ढरिण्य त आली. स्व्दतीय सपु्रम  मध्ये य च  
अांतभाि किण्य त आल . 

2.  क लि  :- मळु प्रम  नसु ि क लि  रिन  अस्तिीकिण स्िरुप च  होत . स्व्दतीय सपु्रम मध्ये सदि 
क लि  अस्तिीकिण ची तितदू अांतभूवत किण्य त आली. 

3.  इति – म ांजि  प्रकलप च्य  ततृीय सपु्रम  मध्ये 7  बांध िे अांतभूवत किण्य त आले. तसेच चतुथव सपु्रम  
मध्ये य रशि य 2 बांध िे ि 4 को.प. बांध ऱ्य ांच  नतुनीकिण च  अांतभाि किण्य त आल . य  
बांध ऱ्य ांच्य  सांकलपन तील बदल मळेु झ लेली ि ढ. 

 
क) व्य प्तीतील बदल – निीन घटक क म ांच  सम िेश 

1. धिण ची उांची 0.50 मी ने ि ढरिणे 
2. नऊ बांध ऱ्य ांचे क म च  सम िेश 
3. च ि को.प. बांध ऱ्य ांचे नतुनीकिण बिेॅजचे धतीिि किण्य चे क म च  सम िेश 
 

ड) भसूांप दन, पनुिवसन, ि भसूांप दन च  ि ढीि म िेज  इत्य दीमळेु होण िी ि ढ 
 

4) प्रकल्पचे िपांव-  विम्ि तेरणप प्रकल्  तप. लोहप  वज. उस्मपिपबपद 
1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील  

प्रश सकीय 
म न्यत  

रदन ांक ककमत 
(रु.कोटी) 

कसचन 
क्षमत  

(हेक्टि) 

एकूण 
प णीि पि 
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

1.11.1977 20.03 14513 160.46 1.82 श सन 

प्रथम सपु्रम  25.6.1993 165.20 23470 160.46 1.80 श सन 
स्व्दतीय सपु्रम  11.12.2000 283.55 23470 160.46 2.15 श सन 
ततृीय सपु्रम  12.9.2008 542.04 23470 160.46 2.14 मह मांडळ 
कें रद्रय जल 
आयोर् ची म न्यत  

पि  रद. 28.2.1983 अन्िये रु. 37.65 कोटीस  म न्यत  प्र प्त 
 

2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ) दिसचूीच्य   िषातील  बदल – मळु प्रम  िषव 1977 मधील आहे. ति अद्यय ित मांजिु सपु्रम  िषव 2008 

मधील आहे. 31 िषाच्य  क ल िधीमळेु ि ढ रदसनू येते. 
ब) सांकलपन तील बदल 

1. धिण :-  धिण चे सांकलपन मध्ये महत्ि चे बदल न हीत. 
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2. क लि  :- मळु प्रम ण नसु ि अस्तिीकिण Manual पध्दतीने होते. पिांतु क लि  अस्तिीकिण 
य ांरिकी पध्दतीने किण्य चे पध्दतीमळेु ककमति ढ झ ली.  
3.इति :- ततृीय सपु्रम  मध्ये रकलल िी (किठ ) येथे नरिन को.प.बांध ि  तसेच अस्तीत्ि तील 9 को.प. 
बांध ऱ्य ांचे बिेॅजेसच्य  धतीिि नतुनीकिण ांचे क म ांमधील सांकलपन तील बदल ांमळेु 
 

क) व्य प्तीतील बदल  
1.  जल शय िि आरशि उपस  कसचन योजनेच  सम िेश किण्य त आल . श सन ने रद. 

17.10.1990 अन्िये म न्यत  रदली. स्व्दतीय सपु्रम  मध्ये िड न्न लप  च  सम िेश किण्य त 
आल . 

2.  क लव्य ची ल ांबी : सधु िीत जलरनयोजन नसु ि ड ि  क लि  97 ऐिजी 80 ि उजि  क लि  
104 ऐिजी 75 रकमी किण्य त आल . उपस  कसचन योजनेच्य  समोिशन मळेु प्रकलप ची 
पीकिचन  सधु िीत किण्य त आली. त्य स कृषी आयकु्त लय, पणेु य ांनी रद. 12.2.1999 अन्िये 
म न्यत  रदली. 

 
ड) भसूांप दन, पनुिवसन, इत्य दीमळेु होण िी ि ढ–  
 
5) उध्वय ्ेिगांगप प्रकल् 

1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील  

अ. 
क्र. 

प्रम  / सपु्रम  
तपशील 

रदन ांक 
ककमत रु. 

कोटी 
प णीस ठ   
दलघमी 

प्रकलपीय 
कसचन 
क्षमत  
हेक्टि 

ल भव्यय 
प्रम ण 

मांजिूी स्ति 

1 मळू प्रम  8/11/1968 35.06 
पेनर्ांर् -
1254 

स पळी-114 
1,11,511 1.96 श सन 

2 सधु रित 
प्रम -1 

30/3/1977 84.48 
पेनर्ांर् -
1254 

स पळी-119 
1,11,511 -- श सन 

3 
सधु रित 
प्रम -2 

20/4/1987 368.19 
पेनर्ांर् -
1254 

स पळी-119 
1,34,282 1.50 श सन 

4 
सधु रित 
प्रम -3 25/7/1999 867.46 

पेनर्ांर् -
1254 

स पळी-119 
1,34,282 2.36 श सन 

5 सधु रित 
प्रम -4 

29/10/2007 1976.09 
पेनर्ांर् -
1297 

स पळी-241 
1,16,728 1.62 मह मांडळ 

6 
सधु रित 
प्रम -5 27/8/2009 3550.28 

पेनर्ांर् -
1297 

स पळी-241 
बिेॅज-49.20 

1,24,772 1.62 मह मांडळ 
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2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ)   िषवरनह य दिसचूीतील ि ढ  
ब)    ब ांधक म घटक ांच्य  सांकलपन तील बदल 

1.  स पळी धिण च्य  उांचीमध्ये 3.80 मीटिने ि ढ झ ली आहे.  COT खोदक म त ि ढ झ ली आहे.  
एकूण प णीस ठ्य त 120 दलघमी िरुन 241 दलघमी इतकी ि ढ झ ली आहे. 

2.   क लि  ि रितरिक  ल ांबीत ि ढ  
3.   क लि  अस्तिीकिण च  सम िशे किण्य त आल  
4.  पेनर्ांर्  ि स पळी धिण च  स ांडि  दर्डी ब ांधक म ऐिजी (concrete) सांध नक त घेण्य त आल  
5.   पिू रिसर्ात ि ढ 
6.   बांध -य च्य  Non SoR ब बी 
 

क) व्य प्तीतील बदल  
सधु रित प्रकलप अहि ल त नव्य ने 5 बिेॅजेसच  सम िेश किण्य त आल . त्य ांचे ल भव्यय र्णुोत्ति 

ख लीलप्रम णे आहे. 
अ.क्र. बांध -य चे न ि ल भव्यय प्रम ण 

1 रदधडी 1.214 
2. मोहपिू 1.253 
3. भ ांड िि डी  0.995 
4. मोिेर् ांि 1.239 
5. रकनिट  1.121 

 
 सिव बांध -य ांचे ल भव्यय प्रम ण 1.5 पेक्ष  कमी  रनदशवन स येते. 
 
6) प्रकल्पचे िपांव-  िपांदरू मिमेश्वर प्रकल्  तप. इगत्रूी वज. िपवशक 

1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 
प्रश सकीय 

म न्यत  
रदन ांक ककमत 

(रु.कोटी) 
कसचन 
क्षमत  

(हेक्टि) 

एकूण 
प णीि पि 
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

19.7.1979 48.70 41914 495.10 1.84 श सन 

प्रथम सपु्रम  9.7.1999 578.37 45576 586.35 1.01 श सन 
स्व्दतीय सपु्रम  16.11.2005 866.30 45576 586.35 1.06 मह मांडळ 
कें द्र श सन च्य  
म न्यत  

1) रिज्ञ न ि तांिज्ञ न रिभ र्, भ ित सिक ि य ांचे पि रद. 27.6.1980 अन्िये पयाििण ची म न्यत  
रमळ ली. 
2) योजन  आयोर् भ ित सिक ि य ांनी त्य ांचे पि  रद. 7.5.1981 अन्िये रु. 72.66 कोटी एिढय  
ककमतीस म न्यत  रदली 
3) योजन  आयोर्, भ ित सिक ि य ांनी त्य ांचे पि रद. 17.4.2009 अन्िये रु. 941.33 कोटी 
एिढय  ककमतीस म न्यत  रदली 

2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ) दिसचूीच्य   िषातील  बदल – मळु प्रम  1979 य  िषातील होते. स्व्दतीय सपु्रम  िषव 2005 मध्ये म न्यत  

रमळ ली. 26 िषाच्य  क ल िधीमळेु ि ढ रदसनू येते.  
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ब)    सांकलपन तील बदल 
   1.  धिण :-  1) मकुणे ि भ िली य  2 धिण ांचे भकूां प प्रिण र्णुक तील बदल 
  2.  भ म प्रकलप चे स ांडव्य चे सांकलपन त बदल होऊन स ांडव्य ची ल ांबी 75 मी ऐिजी 88 मी झ ली.  

 
2. रिमोचक:- मकुणे, भ िली, भ म ि ि की य  च िही धिण ांमधे कसचन रिमोचक  ऐिजी रिद्यतु 
रिमोचक अस  बदल झ ल .    
3. क लि  :  

1)  मकुणे धिण प सनू 13 रकमी क लि  होत . त्य ऐिजी धिण ख ली 6 बांध िे घेण्य त आले. 
2)  भ िली प्रकलप ड ि  क लि  8.94 रकमी ि उजि  क लि  3.12 रकमी होत . त्य ऐिजी 

नदीप ि त 6 बांध िे घेतले. 
3)  न ांदिू मधमेश्िि क लि  - िषव 1995 च्य  श सन रनणवय नसु ि झ लेले बदल, क लि  

अस्तिीकिण य ांरिकी पध्दतीने किण्य त आले, क लव्य ििील ब ांधक म ांच्य  सांख्येत बदल 
झ ल  (48 ऐिजी 148). 

4.  मळु प्रम तील अपऱु्य  तितुदी / उरणि  – मळु प्रम मध्ये ल क्षेरि क म ांच  सम िेश नव्हत  य  
क म ांच  सम िेश किण्य त आल . 

क) व्य प्तीतील बदल  
1.  मकुणे ि ि की धिण ची रिश्ि स हवत  ही 75% िरुन 50% किण्य त आली. मकुणे धिण ची 

उांची 3.30 मी ने ि ढली ि प णीस ठय त 74.40 दलघमी ने ि ढ झ ली. ि की धिण चे प णी 
स ठय त 17.35 दलघमी ने ि ढ झ ली 

2.  मकुणे धिण चे क लव्य ऐिजी 6 बांध िे ब ांधण्य त आले. 
3.  भ िली धिण चे दोन्ही क लिे िद्द करुन त्य ऐिजी 7 बांध िे ब ांधण्य त आले. 
4.  क लव्य चे ल भ के्षि त येण िे पलु ची सांख्य  ि ढलय मळेु ि िस्त्य ांची दजोन्नती झ लय मळेु 

ककमतीत ि ढ झ ली. 
 

ड) भसूांप दन, पनुिवसन, इत्य दीमळेु होण िी ि ढ–  
 

7) प्रकल्पचे िपांव-  वपकोद  तप. फुलांब्री वज. औरांगपबपद 
1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 

प्रश सकीय 
म न्यत  

रदन ांक ककमत 
(रु.कोटी) 

कसचन 
क्षमत  

(हेक्टि) 

एकूण 
प णीि पि 
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

19.10.1992 8.69 2335 12.65 1.67 श सन 

प्रथम सपु्रम  22.10.1999 28.32 2214 12.65 1.03 श सन 
स्व्दतीय सपु्रम  27.5.2005 34.36 2217 12.65 1.74 मह मांडळ 
ततृीय सपु्रम  31.7.2009 50.83 2217 12.65 1.66 श सन 
कें रद्रय जल 
आयोर् ची म न्यत  

पि रद. 31.3.2003 अन्िये रु. 34.36 कोटीस  म न्यत  प्र प्त 

2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ)  दिसचूीच्य   िषातील  बदल – मळु प्रम  िषव1992 मधील असनू ततृीय सपु्रम  2009 मधील आहे. एकूण   

क ल िधी 17 िषामळेु ि ढ 
ब)  सांकलपन तील बदल 
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1. धिण :-  प्रकलप स्थळ चे भकूां प प्रिण र्णुक तील बदल झ लय मळेु म.सां.सां. न रशक य ांनी 
धिण च  क टछेद सधु िीत करुन रदलय मळेु झ लेल  बदल 

2) स ांडव्य चे सांकलपन मळु प्रम  नसु ि पुांडी प्रक िचे होते. सधु िीत सांकलपन नसु ि ओर्ी 
प्रक िच  स ांडि  किण्य त आल . 

 
2. क लि  :- िषव 1995 मधील श सन परिपिक तील रनदेश मळेु झ लेले बदल 
 

क) व्य प्तीतील बदल – प्रकलप ची कसचन क्षमत  मळु प्रम नसु ि 2335 हे. एिढी होती. सपु्रम  नसु ि 2217 हे. 
एिढी आहे. 

ड) भसूांप दन, पनुिवसन, इत्य दीमळेु होण िी ि ढ–  
 

8) प्रकल्पचे िपांव-  उध्वय कुां डवलकप मध्यम प्रकल्  तप. वडवणी वज. बीड  
1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 

प्रश सकीय 
म न्यत  

रदन ांक ककमत 
(रु.कोटी) 

कसचन 
क्षमत  

(हेक्टि) 

एकूण 
प णीि पि 
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

15.10.1998 24.51 3500 20.66 1.27 श सन 

प्रथम सपु्रम  14.01.2008 80.10 2800 18.77 1.22 मह मांडळ 
स्व्दतीय सपु्रम  21.3.2011 187.02 2800 18377 1.12 श सन 
कें रद्रय जल 
आयोर् ची 
म न्यत  

1) रनयोजन आयोर्, भ ित सिक ि य ांचे पि  रद. 9.7.2008 च्य  पि न्िये रु. 72.70 
कोटीस म न्यत  देण्य त आली.  
2) पि रद. 23.9.2011अन्िये रु. 154.91 कोटीस  म न्यत  प्र प्त 

 
2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ)  दिसचूीच्य   िषातील  बदल – मळु प्रम  1998 मध्ये देण्य त आली. स्व्दतीय सपु्रम  2011 मध्ये मांजिु 

त्य मळेु 13 िषातील दिि ढी नसु ि 
ब) सांकलपन तील बदल 

1.  धिण :-  मळु प्रम  नसु ि मध्यिती स ांडि  व्द ि  रशि य होत . म.सां.सां. न रशक य ांनी सांकस्लपत 
करुन रदलेलय  म नक पिु मध्ये ि ढ झ लय ने म.सां.सां. य ांनी सांकलपन करुन रदलय नसु ि स ांडि  
व्द ि सहीत किण्य त आल . 

2.  क लि  :- प्रकलप चे ड व्य  क लव्य ििील बोर्दय चे क म स ठी मळु ि प्रथम सपु्रम मध्ये ढोबळ 
म न ने तितदू होती. सन 2008 मध्ये सरिस्ति अन्िषेण ि नांति क म सरुु झ लय नांति प्रत्यक्ष 
खडक प हून क यम स्िरुपी आध ि देणे य मळेु खचात ि ढ झ ली 

3. मळु प्रम तील अपऱु्य  तितुदी / उणीि  :- पनुिवसीत र् ि ांमध्ये न र्िी सरुिध ांची सांख्य  13 ऐिजी 
18 झ लय मळेु ि ढ झ ली. 

 
क)  भसूांप दन, पनुिवसन, इत्य दीमळेु होण िी ि ढ–  
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9) प्रकल्पचे िपांव-  उध्वय मपिपर प्रकल्  तप. लोहप  वज. िपांदेड 
1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 

प्रश सकीय 
म न्यत  

रदन ांक ककमत 
(रु.कोटी) 

कसचन 
क्षमत  

(हेक्टि) 

एकूण 
प णीि पि 
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

16.11.1983 23.06 9470 107.98 1.47 श सन 

प्रथम सपु्रम  20.12.1996 108.65 12420 107.98 1.88 श सन 
स्व्दतीय सपु्रम  17.11.2005 335.78 12420 107.98 1.765 मह मांडळ 
ततृीय सपु्रम  29.12.2007 502.98 12420 107.98 1.719 मह मांडळ 
चतुथव सपु्रम  28.8.2009 635.95 12420 107.98 1.782 मह मांडळ 
कें रद्रय जल 
आयोर् ची 
म न्यत  

1) रद. 19.7.1988 अन्िये रु. 26.18 कोटीस  म न्यत  प्र प्त 
2) रद. 25.5.2010 अन्िये रु. 424.50 कोटीस म न्यत  प्र प्त 
 

2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ) दिसचूीच्य   िषातील  बदल – मळु प्रम  िषव 1983 मधील असनू चतुथव सपु्रम  िषव 2009 मधील 

आहे. एकूण क ल िधी 26 िषातील ि ढ 
ब) सांकलपन तील बदल 

1. धिण :-  मसांसां न रशक य ांचे सांकलपन नसु ि धिण, स ांडि  क टछेद तील ि ढ 
2. क लि  :-  

1) ब ांधक म ांच्य  सरिस्ति सांकलपन मळेु ि ढ झ ली 
2) बोर्द  सांिेखेतील बदल मळेु झ लेली ि ढ 
3) अस्तिीकिण Mannual  ऐिजी य ांरिकी पध्दतीने केलय मळेु झ लेली ि ढ 
4) लोह  ि कां ध ि श ख  क लि  सरिस्ति सव्हेक्षण मळेु झ लेली ि ढ 

3.इति :- उपस  कसचन योजन  ि पांप सांकलपन तील बदल 
 

क) व्य प्तीतील बदल  
1. जल शय िि उपस  कसचन योजनेच  सम िेश किण्य त आल . त्य मळेु कसचन के्षि त 2950 हे. 
एिढी ि ढ झ ली (प्रथम सपु्रम ) 
2. कोटेकललिू ि ट कळी बांध ि  नतुनीकिण चे क म च  सम िशे चतुथव सपु्रम  मध्ये किण्य त आल . 
सदि को.प. बांध ऱ्य ांच्य  प णीस ठय त ि कसचन के्षि त बदल झ लेल  न ही. फक्त को. प. बांध ऱ्य चे 
बिेॅजच्य  धतीिि नतुनीकिण किण्य चे क म अांतभूवत किण्य त आले.  
 

ड) भसूांप दन, पनुिवसन, इत्य दीमळेु होण िी ि ढ–  
 
10) प्रकल्पचे िपांवः  ब्रह्मगव्हपण उ्सप कसचि योजिप तप.्ैठण, वज. औरांगपबपद 

1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 
प्रश सकीय म न्यत  रदन ांक ककमत 

(रु.कोटी) 
कसचन 
क्षमत  

(हेक्टि) 

एकूण 
प णीि पि 
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

19-01-80 1.25 3205 27.451  1.01 श सन 
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प्रथम सपु्रम  19-01-94 8.55 3205 27.451 1.50 श सन 
रद्वतीय सपु्रम  14-10-05 13.56 3205 27.451 1.75 श सन 
ततृीय सपु्रम  17-07-09 222.24 18790 112.451 1.55 मह मांडळ 
कें द्रीय जल 
आये र् ची म न्यत  

आिश्यकत  आहे पण घेतली न ही. प्रस्त िही स दि केलेल  न ही. 

2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ)   सांकलपनरचि तील बदलः मळु उपस  कसचन योजनेच्य  पांपर्हृ ि उद्धिण नरलकेच्य  सरिस्ति सांकलपन त 

बदल झ ले. 
ब)  व्य प्तीतील बदल 

1)  मळु योजनेच्य  रितिण कुां ड जिळ पांपर्हृ ब ांधनू भ र्-1 योजनेंतर्वत टप्प -2 मधील उद्धिण 
नरलक  ि क लव्य व्द िे अरतरिक्त 1000 हेक्टि कसचन रनर्थमती किण्य स ठी ततृीय सपु्रम  मध्ये 
ि ढ केली आहे. 

2) भ र्-2 टप्प  1 ि 2 ज यकि डी जल शय िि निीन पांपर्हृ ब ांधनू िेर्िेर्ळ्य  उद्धिण नरलकेच्य  
क लि  क्र.1 (37 रकमी) ि क लि  क्र. 2 (31 रकमी) व्द िे 14585 हेक्टि अरतरिक्त कसचन के्षि 
रनर्थमती किण्य स ठी ततृीय सपु्रम  मध्ये सम िेश केल  रे्ल  
 

11) प्रकल्पचे िपांवः शांकररपव चव्हपण ववष्ट्णु् रूी प्रकल् तप. िपांदेड, वज. िपांदेड 
1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 

प्रश सकीय म न्यत  रदन ांक ककमत      
(रु. कोटी) ि 
दिसचूी िषव  

कसचन क्षमत  
(हे.)  

एकूण 
प णीि पि 
(दलघमी) 

ल भव्यय 
र्णुोत्ति 

मांजिुी 
श सन/मह मांडळ 

मळु प्रश सकीय 
म न्यत  

 
25-05-79 

32.24 
(1978-79) 33725 

322.848 
(11.40 
अघफू) 

1.65 श सन 

कें द्रीय जल 
आये र् ची म न्यत  

29-06-83 
78.93 

(1981-82) 
33725 322.848 1.45 कें .ज.आ. 

प्रथम सपु्रम  (डेिल , 
रकिळ  ि रशि ढोण 
उ.कस.यो. ि ल भके्षि 
रिक स क म ांसह) 

07-06-94 
196.60 

(1992-93) 33725 322.848 1.72 श सन 

रद्वतीय सपु्रम  
(र्ोद ििी नदीििील 
10 बांध ऱ्य सह) 

03-03-05 
600.94 

(2003-04) 
50886 322.848 2.13 मह मांडळ 

ततृीय सपु्रम  
(र्ोद ििी नदीििील 
11 बांध ऱ्य सह) 

15-11-05 
1011.78 

(2003-04) 55810 322.848 1.79 मह मांडळ 

चतुथव सपु्रम  (र्ोद ििी 
नदीििील 12 बांध िे ि 
कोलांबी 
उ.कस.योजनेसह) 

27-08-09 2452.00 
(2008-09) 

61625 322.848 2.50 मह मांडळ 
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2) प्रकल्पच्यप ककमतवपढीचे प्रमखु कपरणे :- 
अ) दिसचूीतील ि ढः दिसचूीतलू ि ढ योग्य आहे.  
ब)   व्य प्तीतील बदल मळेु ि ढः 

 प्रथम स.ुप्र.म . मध्ये प्रत्यक्ष ल भके्षि सिेक्षण ांनांति ल भके्षि त घट होत असलय ने प ांर्ि  श ख  
क लि  नव्य ने क ढण्य त आल  तसेच डेिल , रकिळ  ि रशि ढोण उ. कस.योजनेच  सम िेश 
किण्य त आल . 

 स्व्दरतय स.ुप्र.म . मध्ये रिष्ट्णपुिूी प्रकलप च्य  प णी उपलब्धततेच  पनुर्थिलोकन अभ्य स किण्य त 
आल  त्य नसु ि रिष्ट्णपुिूी बांध ऱ्य व्द िे फक्त 322.848  दलघमी प ण्य पैकी 116 दलघमी प णी 
ि पित  येते. उिविीत मह ि ष्ट्र च्य  रहश्श्य चे प णी आांध्र प्रदेश मध्ये ि हून ज ते. त्य च  उपयोर् 
किण्य स ठी रद. 22-02-05 िोजी मांिीमांडळ रनणवय नसु ि ि रद. 25-08-02 च्य  दोन्ही 
सरचि ांच्य  बैठकीतील रनणवय नसु ि  र्ोद ििी नदीिि 10 बांध िे ब ांधण्य चे स्व्दरतय स.ुप्र.म . 
मध्ये रिष्ट्णपुिूी प्रकलप ांतर्वत सम रिष्ट्ट किण्य त आले. 

 ततृीय स.ुप्र.म . मध्ये र्ोद ििी नदीििील ब ांधक म रधन असलेलय  रहिडपिुी को. प. बांध ऱ्य चे 
रुप ांति रनम्न प तळी बांध ऱ्य त करून रिष्ट्णपुिूी प्रकलप ांतर्वत सम िेश किण्य त आल .  

 चतुथव स.ुप्र.म . मध्ये र्ोद ििी नदीििील ब ांधक म रधन ढ लेर् ि ि मदुर्ल य  बांध ऱ्य ांचे 
दिम्य न स्थ रनक लोक प्ररतरनधींच्य  आग्रही म र्णीनसु ि त रूर्व्ह ण येथे उच्च प तळी बांध ि  
सम रिष्ट्ट केल . आपेर् ि बांध ऱ्य जिळ नदीच्य  घ ट चे ि परिसि रिक स ची क मे अांतभूवत 
किण्य त आली. कोलांबी उ. कस. योजनेच  अांतभाि किण्य त आल .  
 

क) सांकलपन तील बदल मळेु ि ढः 
 रदन ांक 04-08-05 च्य  म.ुअ. य ांच्य  बैठकीत ि रदन ांक 19-10-05 च्य  बैठकीत म.सां.सां. 

न रशक येथील अरधक ऱ्य ांशी सरिस्ति चचा होऊन रनम्न प तळी बांध ऱ्य ांचे रुप ांति उच्च 
प तळी बांध ऱ्य त झ ले.  

 व्द ि सांकलपन ांत बदल झ लय ने य ांरिकी क म त बदल झ ले.  
 

ड) भसूांप दन, िनजमीन, पनुिवसन इत्य दीमळेु होण िी ि ढः 
 भसूांप दन, िनजमीन, पनुिवसन इत्य दीमळेु होण िी ि ढ समथवरनय आहे. 
 

12) प्रकल्पचे िपांव: बपिळी  बरेॅज तप. िमाबपद वज. िपांदेड  
1) बदलत्यप मांजरूीचे त्शील 

प्रश सरकय  
म न्यत  

रदन ांक रकमांत   
(रु.कोटी) ि 
दिसचूी िषव 

कसचन क्ष्मत   
(हे.) 

एकूण 
प णीस ठ  
(दलघमी ) 

ल भव्यय   
र्णुोत्ति 

मांजिूी  
श सन / 

मह मांडळ 
मळु  प्रशसकीय 
म न्यत  

13.3.95 31.37            
1993-94 

7995 77.70 1.59 श सन 

प्रथम  सपु्रम  14.02.03 92.59           
2000-01 

7995 77.70 1.56 श सन 

स्व्दतीय  सपु्रम  25.11.05 149.94        
2004-05 

7995 77.70 1.51 मह मांडळ 

ततृीय   सपु्रम  25.8.09 473.93           
2008-09 

7995 94.69 1.51 मह मांडळ 

कें द्रीय  जल  
आयोर् ची  म न्यत  

रदन ांक  22-03-10  िोजी प्रस्त ि स दि 
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2)   प्रकल्पच्यप  ककमतवपढीचे  प्रमखु  कपरणे   :- 
अ)  दिसचूीच्य   िषातील  बदल  :  दिसचूीतील  ि ढ  योग्य  आहे. 
ब)   सांकलपन तील  बदल  :   म.सां.सां.न रशक  य ांच्य   सरिस्ति  सांकलपनेनसु ि  ब भळी  बांध -ऱ्य ांच   एक   

र् ळ  ि ढरिल . 
क)  व्य प्तीतील  बदल:  ब भळी  बांध -य च्य   उध्िव  भ र् त  17.12  दलघमी  स ठय च    बळेर् ांि   बांध ि   

58  र् ि ांन  प णीपिुिठ   ि   हेक्टि  कसचन  किण्य स ठी  ब ांधण्य त  आल .त्य स ठी  स्थ रनक  
आमद ि ची  म र्णी  होती. 

 
6. अवियवमततचे ववश्लेषण 
 

य  पिूीच्य  प्रकिण त मह मांडळरनह य  रनदशवन स आलेलय  प्रकलप तील ककमत ि ढीच्य  क िण चे 
अिलोकन केले.  अश  प्रत्येक ककमत ि ढीच्य  ब बीस कोणते रनयम ल र् ूआहेत य ची चचा परिच्छेद 2.3 
मध्ये केली आहे. सरमतीने य  रनदशवन स आलेलय  रकमांति ढीच्य   ब बी ि य  ब बी सांदभात कोणत्य  श सन 
रनणवय, रनयम, म र्वदशवक तत्ि ांच  आध ि घेतल  प रहजे य च  र्ोषि ि   रिििणपि 2.10 मध्ये  रदल  आहे. 
क ही  ककमति ढीच्य   ब बीमध्ये  रनस्श्चत असे रनयम न हीत ि य  ब बी पिांपिेने क यवपध्दती म्हणनू रुढ झ लय  
आहेत ि त्य नसु िही प्रकलप च्य  रकमांत ि ढी झ लय चे  रनदशवन स आले आहे. अश िेळी  सरमतीने 
सिवस ध िण ि ज्य ची जलनीती,  केन्द्र ची  जलनीती, केन्द्रीय जल आयोर् ची म र्वदशवक तत्िे य ांन  अपेरक्षत 
असलेलय  क यवपध्दतीच  रिच ि केल  ि य  रिच िध िेच्य  रनकष नसु ि प्रकलप ांची छ ननी केली. अश  सिव 
स ध िण अरनयरमतत  ख लीलप्रम णे रनदशवन स आलय  आहेत. 
 

प्रकलप तील रकमांति ढीची  ब ब  जशी  तत्क लीन  रनयम नसु ि कि िय ची असते त्य चप्रम णे ती 
कोणत्य  सक्षमस्ति िि मांजिू कि िी हे सधु्द  पह णे अत्यांत महत्ि चे आहे.त्य मळेु सरमतीने रनिड केलेलय  
प्रकलप तील रकमांति ढीच्य  ब बी कोणी मांजिू केलय  ि ते किण्य स तत्क लीन रनयम नसु ि सक्षम आहेत क   
य ची छ ननी सरमतीने केली ि त्य चे रनष्ट्कषव पढुील परिच्छेद त रिशद केले आहेत. 
 
6.1 :   विदशयिपस आलेलयप प्रमखु अवियवमततप. 
 
अ)   प्रकल् बपांिकपमपच्यप बपबीच्यप दरपबपबत:- 
 
1)   मळू दि त अरतरिक्त ब बीचे दि:-  मळू / सधु रित प्रश सकीय अहि ल तय ि कित न  प्रकलप च्य   
ब ांधक म चे अांद जपिक तय ि केले ज ते. य  अांद जपिक तील रिरिध ब बींची ( item)  परिम णे मांजिू 
नक श प्रम णे क ढली ज त त ि य  ब बींची (item) दि तत्क लीन  दिसचूीनसु ि घेतले ज त त. य स ठी 
जलसांपद  रिभ र् ची स म ईक दिसचुी तय ि केली ज ते. य चे सरिस्ति रिश्लेषन परिच्छेद 2.2.3  मध्ये देणेत 
आले  आहे. तथ रप प्रकलप चे  प्रत्यक्ष ब ांधक म  कित न  अनेक क िण मळेु दिसचूीतील  ब बी  मध्ये सधु िण   
किणे आिश्यक ठिते. ककि  त्य  ि ढीि क म च  सम िेश कि ि  ल र्तो. अश  प्रक िे सधु िण  किण्य चे 
अरधक ि श सन परिपिक सांकीणव 1098/(96/98) मोप्र (प्र ) मांि लय मुांबई रदन ांक 4.9.2000 अन्िये सांबरधत 
अरधक्षक अरभयांत ांन  आहेत. त्य मळेु य  क यवपध्दतीचे उललांघन झ ले  असलय स ती अरनयरमतत  हे य. उद .  
रसन  मध्यम प्रकलप तील कठीण खडक तील खोदक म चे दि क यवक िी अरभयांत  य ांनी मांजिू केले आहेत. 
 
2)   दिसचूी ब हय दि स मांजिूी:-  ज्य  पध्दतीने मळू दि त अरतरिक्त ब बीच  सम िेश कि ि  ल र्तो 
त्य चप्रम णे क ही िेळ  ब ांधक म च्य  ब बीचे दि जलसांपद  रिभ र् च्य  दिसचूीमध्ये नसत त.अश  िेळी 
ि पि िय ची पध्दती श सन परिपिक क्रम ांक दिसचूी-2310/(54/907)/लप -2 मांि लय रद.3.6.2010  मध्ये 
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रिशद केली आहे ि असे दि मह मांडळ च्य   क यवक िी सांच लक ांनी  मांजिू कि िे असे रनदेश आहेत. य  
श सन परिपिक  पिूी  हे अरधक ि सांबांरधत अरधक्षक अरभयांत ांन  होते. 
 
3)   िहन अांति तील तफ ित:- प टबांध िे प्रकलप च्य  ब ांधक म च्य  ब बीच्य  दिपथृ्थकिण त त्य  ब बीस ठी 
ल र्ण -य  स रहत्यस मगु्रीच  प्रकलपस्थळी आणण्य च  खचाच  सम िेश किण्य त येतो. त्य मळेु ब ांधक म 
स मग्री रमळण्य ची रठक णे ि त्य प सनू प्रकलप चे अांति य ांची तप सणी क यवक िी  अरभयांत  य ांनी किणे 
अिश्यक आहे. ही िहन अांतिे कश  पध्दतीने घ्य िी ि त्य स मांजिुी देण्य चे अरधक ि य  रिषयी   
 
i) श सन परिपिक सांरकणव 1098/(96/98) मोप्र (प्र ) मुांबई रद. 4.9.2006 ि  ii) श सन  परिपिक -- िहन 
1010/(600/2010) मोप्र-1 रद.12.11.2010 य  परिपिक व्द िे स्पष्ट्ट किण्य त आले आहे. 
 

छ ननी केलेलय  बहुसांख्य प्रकलप मध्ये अश  प्रक िे िहन अांति त बदल झ ले  आहेत ि त्य नसु ि 
सधु रित प्रश कीय म न्यत  अहि ल तय ि किण्य त आले. ब-य च प्रकिण त य  ि ढीि िहन अांति स स्ितांि 
मांजिुी घेण्य त आलेली न ही. प्रकलप क म न  रदलेली त ांरिक मांजिुी अथि  प्रम /सपु्रम  तील िहन अांतिे रह 
प्रम रणत असलय चे म नण्य त आले.  औपच रिक दृष्ट्टीने ही एक अरनयरमतत च आहे. उद . र्ोसीखदूव 
प्रकलप तील स रहत्य स मगु्रीच्य  िहन अांति स मखु्य अरभयांत  य ांनी म न्यत  रदली न ही.  
 
ब)     सांकल्ल्त रचिेतील बदल:- 
 
1)  चकुीच्यप/अ्-ुयप अन्वेषणपवरुि केलेली अांदपज्िके :- मळू प्र.म .तील अांद जपिके पिेुशी  क ळजी 
घेऊन किण्य चे  रनदेश म.स .ब ां. रन. 1984  परिच्छेद 141 ि तदनांतिच्य  श सन रनणवय त देण्य त आले 
आहेत.तसेच सपु्रम तील अांद जपिके ही िस्तुरनष्ट्ठ असणे अपेरक्षत आहे. तथ रप अनेक प्रश सकीय म न्यत  
प्र प्त प्रकलप मध्ये रिशेषत: मध्यम प्रकलप ांच्य  प्रश सकीय म न्यतेतील तितुदी तुटपुांज्य  असलय चे रनदशवन स 
आले  आहे.  प्रकलप ची व्य प्ती बदलनू निीन उकसयो, बिेॅज य च  सम िेश करून घेतलेलय  प्रकलप ांच्य  
सधु रित प्रश सकीय म न्यतेतील अन्िेषण क ळजीपिूवक केली रे्ली न ही. त्य मळेु अशी क मे च ल ूझ लय नांति 
मोठय  प्रम ण िि बदल झ ले ि ककमती ि ढलय . अश  प्रक िच्य  चकु  श सन च्य ही रनदशवन स आलय ने 
श सन ने अश  चकु ांची जब बद िी रनस्श्चत किणेस ठी ससु्पष्ट्ट श सन आदेश श .रन.सांकीणव- 2001/ 
21((516/2001) लप -2 रद. 18 सप्टें.2001 क ढण्य त आल  आहे.   
 
2)  िमिुप/अांदपवजत कपटछेदपवर प्रकल् अहवपल तयपर केले व विववदप कपढलयप:- मळू प्रम  स दि 
कित न  प्रकलप चे ढोबळम न ने अन्िेषण ि सांकलपन केले ज ते.  ह  अहि ल तय ि कित न  नमनु /अांद रजत 
क टछेद च  ि पि केल  ज तो. प्रम  रमळ लय नांति प्रकलप चे सरिस्ति अन्िेषण ि सांकलपन करून त ांरिक 
म न्यत  देणे अपेरक्षत आहे त्य नांतिच रनरिद  क यवि ही किणे अपेरक्षत आहे. तश  प्रक िच्य  स्पष्ट्ट सचुन  
श सन चे पि क्र.सपु्रम /2009/(353/2001) म.प्र. रदन ांक 29.9.2001 अन्िये सिव मखु्य अरभयांत  य ांन  रदलय  
आहेत. तथ रप  छ ननी केलेलय  प्रकलप स प्रश सकीय म न्यत  रमळ लय नांति लरे्चच त ांरिक म न्यत  देणे ि 
रनरिद  ठििणे य ब बत घ ईघ ईत क यवि ही किण्य त आली. तदनांति क यािांभ आदेश रदलय नांति मोठय  
प्रम ण िि सांकलपन त प य चे खोलीत मोठय  प्रम ण िि बदल झ ले. य  बदल ांमळेु प्रकलप ांच्य  रनरिदेतील 
क म ांच्य  व्य प्तीत ि ढ झ ली ि अरतरिक्त  ब बींचेही मोठ्य  प्रम ण िि प्रस्त ि कि िे ल र्ले. त ांरिक मांजिुी 
ह  केिळ औपच रिक क यालयीन उपच ि झ लेल  रदसतो.  प्रश सकीय मांजिुीनांति स्ितांिपणे त ांरिक 
तपशील ांची ि स्तरिकत  ि अचकूत  य ब बत जी दक्षत  घ्य यल  प रहजे ती बहुतेक रठक णी घेतली रे्लेली 
न ही.  प्रश सकीय रििेचन ांपरलकडे त ांरिक मांजिूीचे अरधष्ट्ठ न  असलेलय  तितदुी कोणत्य  तपशीलि ि 
सिेक्षण िि ि रिश्लेषण िि आध रित आहे? य च  खलु स  किण -य  त ांरिक रटपण्ण्य  त ांरिक मांजिुींन  
जोडलय  रे्लेलय  रदसत न हीत. ही र्ांभीि अरनयरमतत  होय. 
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3)  कपलव्यपच्यप अस्तरीकरणपचप  समपवेश:- सधु रित प्रश सकीय म न्यत   प्रस्त ि कित न  ब-य च 
प्रकलप त मोठ्य  प्रम ण िि क लिे ि रितरिक ांच्य  अस्तिीकिण च  सम िेश किण्य त आल  आहे. क ही 
प्रकलप त अस्तिीकिण च  सम िेश केल  ि अस्तिीकिण केलय मळेु स ध िणत: 20% प ण्य ची बचत होईल 
असे अनमु रनत केले ि य  बचतीच्य  प ण्य च  ि पि किण्य स ठी उपस  कसचन योजन ांच   सम िेशही केल . 
अश  प्रक िे दहेुिी खचव किण्य त  आल  आहे. तथ रप श सन ने तीन दशक तील क लि  प्रण लीच  अभ्य स 
करुन क लि  सांकलपनेस ठी सरिस्ति परिपिक No MIS 1094/(156/94) M P (A) dt. 19.2.1995  
रनर्वरमत केले ि त्य नसु ि स म न्यत: /क लव्य ल  अस्तिीकिण करु नये, 3 घमीप्र/सें. पेक्ष  ज स्त क्षमत  
असलेलय  क लव्य स ज स्तीत ज स्त 5% ल ांबीत रनिडक अस्तिीकिण किण्य चे रनदेश  रदले आहेत.   
अनेक रठक णी ही मयाद  प ळण्य त आलेली न ही. जेथे रिशेष क िण ांमळेु अस्तिीकिण ची र्िज आहे.  
तेथील भसू्तिीय सिेक्षण ि भजूल रिश्लेषण करुन अस्तिीकिण चे प्रस्त ि तय ि किणे ि श सन ची म न्यत  
घेणे आिश्यक होते तसे केले न ही.  
 
4) दगडी बपांिकपमप ऐवजी कोलग्रपऊट बपांिकपम करणे:- श सन चे परिपिक क्रम ांक सांकीणव/101/ 
2001/(571/2001 ) मोप्र -2 रद.9.7.2002 अन्िये क लव्य ििील सिव ब ांधक मे  सांध नक त किण्य चे ि ज्य  
रठक णी उत्तम र्णुिते्तची नैसर्ीक ि ळू उपलब्ध आहे ि ब ांधक म चे परिम ण कमी आहे अश  रठक णी 
कोलग्र ऊट पध्दतीचे ब ांधक म किण्य चे रनदेश आहेत. तथ रप क ही प्रकलप त अश  प्रक िे दर्डी  ब ांधक म चे 
परिम ण  ि ि ळूची उपलब्धत  य च  खलु स  न कित च स ांडव्य ची ब ांधक मे सिसकटपणे कोलग्र ऊट मध्ये 
किण्य त आली. तसेच य  श सन आदेश न्िये रनरिदे अांतर्वत च ल ूअसलेलय  दर्डी ब ांधक म च्य  प्रक ि त 
बदल न किण्य चे रनदेश रदले आहेत. 
 
5)    ्पणी  उ्लब्ितप  प्रमपण्ि मखु्य अवियांतप जलववज्ञपि िपवशक यपांचे कडूि ि घेणे:-      
जलसांपद   प्रकलप चे सव्हेक्षण ह ती घेणेपिूीच  प्रकलपस्थळी पिेुसे प णी उपलब्ध आहे ककि  कसे य ची ख िी 
किणे आिश्यक आहे. तसेच प्रकलप च्य  व्य प्तीत बदल कित न  प णीस ठय त बदल होण ि असेल तिी सधु्द  
अशी प ण्य च्य   उपलब्धतेची  ख िी  किणे महत्ि चे ठिते. य  अनषुांर् ने म.स.रच.सां.न रशक य ांचे  अखत्य िीत 
य च  अभ्य स किण्य त येत होत . तद्नांति म.ुअ. जलरिज्ञ न प्रकलप य   क यालय ची स्थ पन  झ लय नांति ह  
अभ्य स य  क यालय म फव त केल  ज तो.त्य  अनषुांर् ने श सन रनणवय सांकीणव-2002/(17/027)/जसअ 
मांि लय  रदन ांक 24 रडसेंबि 2003 नसु ि ि इति श सन रनणवय नसु ि प णी उपलब्धतेचे प्रम णपि 
म.ुअ.जलरिज्ञ न प्रकलप य ांचेम फव त घेण्य चे रनदेश रदले आहेत. 
     

प्रकलप न  सधु रित प्रम  घेत न  अनेक प्रकलप ांची उांची  ि ढरिण्य त आली ककि  बिेॅजेसच  सम िेश 
किण्य त आल  त्य मळेु एकां दिीत प णीस ठय त ि प णीि पि त ि ढ झ ली. त्य मळेु अश  ि ढीि  प णी 
उपलब्धतेची   ख िी किणे आिश्यक होते. ि त्य च्य  पषृ्ट्ठीस ठी म.ुअ.जलरिज्ञ न प्रकलप य ांचे प्रम णपि  घेणे 
आिश्यक होते. तसे प्रम ण पि अनेक प्रकलप स घेतले नसलय चे रदसनू आले आहे. 
 
6)  ्पणी उ्लब्ितप व ्पणीवप्र यपतील चकुप:- प्रकलप ांचे अहि ल तय ि कित न  प्रकलपस्थळी 
उपलब्ध होण िे प णी ि त्य च  कसचन, रबर्ि कसचन, जलरिद्यतु  य  स ठीच  ि पि य चे योग्य रनयोजन असणे 
आिश्यक असते. य स ठी प्रम /सपु्रम  अहि ल त स्ितांि प्रकिण/खांड असतो. य स ठी  कें द्रीय जल आयोर् ने 
म र्वदशवक तत्िे रदली आहेत.तथ रप य  तत्ि चे प लन न कित  प णी उपलब्धतेचे ि प णी ि पि चे चकुीचे 
रहशोब देण्य त आले आहेत.उद .पनुांद य  मोठय  प्रकलप त भजूल तनू  होण ि  प णीि पि ह  14.36 दलघमी  
दशवरिण्य त  आल  आहे.  त्य ल  भिूैज्ञ रनक सिेक्षण च  आध ि देण्य त आलेल  न ही. ऊध्िव िधा प्रकलप ची 
प णी  उपलब्धत  रिच ि त घेत न  पिूीच्य  च ांर्लय  पजवन्यिषातील उपलब्ध होऊ शकण ि  येि  188.27 
दलघमी रिच ि त घेतल  आहे. 
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7)     मळू  प्रमप अहवपलपतील कच्चे्णप/उणीवप:-  
अ)  म.स.ब ां.रनयम तील परिच्छेद 141 मध्ये प्रम  /सपु्रम  अहि ल कित न  पिेुशी क ळजी घेण्य चे रनदेश 

रदले आहेत. पिांतु ब-य चिेळ  प्रम  अहि ल  घ ईमध्ये सखोल अभ्य स न कित  केले अस िेत. उद . 
आिळ  (कलमोडी) त .खेड, रज. पणेु य  प्रकलप स पिेुसे सव्हेक्षण न कित  प्रश सकीय म न्यत  रदली 
आहे. 

ब)   रिशेषत: सपु्रम  अहि ल हे ब ांधक म  यांिणेम फव त केले ज त असलय ने अनेक सपु्रम   अहि ल त 
व्य प्ती ि ढ कित न  मोठय  योजन ांच  सम िेश पिेुसे सिेक्षण न कित  ढोबळ सांकलपनेनसु ि किण्य त 
आले, असलय चे रदसते.  

 
8) बांिपरप/सपठवण तलपव यपांचे लपिके्षि अिमुपवित केले आहे : कसचन  प्रकलप ब ांधक म च  मखु्य 
उददेश कोिडि हूशेतीचे  कसरचत शेतीमध्ये  रुप ांति किणे  होय त्य मळेु प्रकलप ची  आखणी कित न  य  
प्रकलप तनू नेमक्य  कोणत्य  के्षि स प णी देणे अपेरक्षत आहे म्हणजे प्रकलप चे ल भके्षि कोणते आहे हे रनस्श्चत 
किणे अिश्यक आहे.बांध ि /स ठिण तल ि य  स िख्य  प्रकलप त फक्त प णीस ठ  केल  ज तो. रनमाण 
झ लेलय  जल शय तनू प्रत्यक्ष शेतीपयंत प णी नेण्य ची व्यिस्थ  श सन म फव त केली ज त  न ही. हे प णी 
शेतक-य ांनी ियैस्क्तक उपस  कसचन व्द िे शेतीपयंत घेऊन ज णे अपेरक्षत आहे. त्य मळेु प्रकलप च्य  खचात  य  
भ र् च  सम िेश नसतो तथ रप ल भव्यय र्णुोत्ति हे  प्रि ही  कसचन प्रकलप  स िखेच  क ढले ज ते. उद . रनम्न 
त पी य  प्रकलप चे सांपणूव ल भके्षि  43600हे. हे  अनमु रनत आहे. त्य चे ल भके्षि हे जलस ठय प सनू समु िे 4 
ते 5 रक.मी. अांति ििील अमळनेि, धिणर् ांि, पिोळ  ि चोपड  के्षि पयंत दशवरिले आहे. प्रत्यक्ष त तेथील  
शेतक-य ांची इतक्य  मोठय  खचाच्य  उपस  कसचन योजन  घेण्य ची क्षमत  आहे क  ि त्य  व्यिह यव होतील क  
य च  अभ्य स केल  रे्लेल  न ही.  
 
9)  मध्यम प्रकल्पची  ववश्वपसपहयतप 75% ऐवजी  50% एवढी करूि प्रकल्पस मांजरुी घेणे:-  कें द्रीय 
जल आयोर् ची म र्वदशवक तत्िे, PWD Handbook  ि श सन रनणवय नसु ि मध्यम ि मोठे प्रकलप य ची प णी 
उपलब्धत  75% रिश्ि स हतेनसू ि  परिर्रणत केली प हीजे,  तथ रप सधु रित प्रश सकीय म न्यत  देत न  क ही 
प्रकलप ांची रिश्ि स हता 75% ऐिजी 50 % घेऊन प णी उपलब्धत  ठििली आहे ि   त्य नसु ि ि ढीि 
प णीि पि चे रनयोजन केले आहे. उद . भ म  आसखेड, नीि  देिघि ईत्य दी. क ही प्रकलप त अश  पद्धतीने 
प णी  उपलब्ध झ लय  नांति प्रकलप च्य  व्य प्तीतही ि ढ केली आहे.  
 
क) प्रकल्पच्यप व्यपप् तीतील वपढ :- 
1)    ्रुपच्यप ्पण्यपचप वप्र करणेसपठी प्रकल् व्यपप्तीत वपढ :-  प टबांध िे प्रकलप चे रनयोजन कित न  
नदीखो-य च  बहृत आि खड  रिच ि त घेऊन रनयोजन केले ज ते. त्य नसु ि प्रकलप ांच  ि ि ज्य च  प णीि पि 
रनस्श्चत  केल  ज तो. एख दे प्रकलपस्थळी दििषी स ांडव्य िरुन प णी ि हते  य च  अथव  हे  केिळ पिू चे प णी 
नसनू त्य  प्रकलप च्य  ख लील ब जसू असलेलय  धिण स ठी उपलब्ध प णी आहे ि त्य  प ण्य िि ख लच्य  
ब जचू्य  शेतक-य च  हक्क आहे,  तथ रप क ही प्रकलप िि उद  पनुांद मोठ  प्रकलप, सीन  (भोसेकखड बोर्द  ) 
य  प्रकलप त  पिु चे प णी  उपलब्ध होण ि आहे, अश  उदे्दश ने प्रकलप ची व्य प्ती ि ढरिण्य त आली आहे. 
उद . पनुांद प्रकलप त चणक पिू  उजि  ि सळेु ड ि  क लव्य चे 2018 हे.ल भके्षि स पिू च्य   प ण्य ने खिीप 
पीक ांन  प णी  देण्य ची  िचन  केली आहे. पण त्य स ठी आिश्यक असण िी पिु ांची म रहती जल 
आलेख/ि िांि ित  ककि  रिश्िसनीयत  य चे रिश्लेषण देण्य त आलेले न ही.  त्य मळेु पिु च्य  प ण्य च  ि पि 
ह  रनयोजन तल  क लपरनक घटक ठितो. 
 
2)   िरणपची उांची वपढ :- म.स .ब ां.रन.तील परिच्छेद 261 नसू ि प्रकलप स रदलेली मांजिूी  ही नेहमी  ज्य  
उदे्दश स ठी तितदू  असेल त्य च नेमक्य  उदे्दश पिुती मयारदत  आहे असे रनदेश आहेत. तसेच य  अनषुांर् ने ही  
भरूमक  अरधक  स्पष्ट्ट कित ांन  श सन परिपिक सांकीणव 2009/(465/2009)मोप्र रद.15.1.2010 नसु ि असे 
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बदल किण्य स मळू प्रम  देण -य ची तत्ित: मांजिूी घेतली प रहजे असे स्पष्ट्ट केले आहे. तसेच त्य नांतिच्य  
21.9.2011 ि 10 जनू 2013 च्य  श सन रनणवय नसु ि " व्य प्ती बदल " य ची  व्य ख्य  स्पष्ट्ट केली  आहे.य  
सिव तितुदी ि रनणवय चे अिलोकन केलय स व्य प्ती  बदल स  श सन ची म न्यत  आिश्यक असलय चे  स्पष्ट्ट 
होते. अनेक प्रकलप ांत अशी म न्यत  घेतले नसलय चे रदसनू आले. 
 
3) कपलव्यपचे लपिके्षिपत  बदल :- मळू प्रश सकीय म न्यत  देत न  प्रकलप चे ल भके्षि, ल भके्षि तील  
पीकिचन   ि पीक िचनेनसु ि प णीि पि रनस्श्चत केल  ज तो. तथ रप  क ही  प्रकलप त  अश  पीकिचनेत 
बदल करुन  प ण्य ची  बचत  द खिली ि बचतीच्य  प ण्य तनू  ल भके्षि च  रिस्त ि केल  . ििील परिच्छेद त 
िणवन केलय प्रम णे य  बदल स श सन ची म न्यत  आिश्यक आहे. जेथे असे केले न ही ती अरनयरमतत  आहे. 
 
4) सपु्रमप अहवपलपत बांिप-यपांचप समपवेश:- अनेक मोठय  प्रकलप ांन  सपु्रम  देत न  नदीििील बांध -य च  
सम िेश केल  ि प्रकलप च्य  व्य प्तीत ि ढ किण्य त आली. क ही प्रकलप त मोठय  प्रकलप एिढे (ज्य ची  
कसचन क्षमत  10000 हे. पेक्ष ही मोठे आहे अश )  बिेॅजच  सम िेश केल  ि स्ितांि िीत्य  मोठय  प्रकलप स 
ल र्ण -य  म न्यत   ि छ ननी य ल  सटू घेतली रे्ली. ही मोठीच अरनयरमतत  आहे.  उद . जलरिज्ञ न  
रिभ र् चे प्रम णपि, पीक िचन  मांजिुी इत्य दीन . 
 
5) सपु्रमप अहवपलपत उ्सप कसचि योजिपांचप समपवेश :- श सन रनणवय क्र.सांकीणव 1099/(166/99 ) 
जसांअ ,मांि लय  मुांबई रदन ांक 21 जनू 1999 अन्िये मोठय   उपस  कसचन योजन  ह ती घेणे ब बत श सन ने  
धोिण त्मक आदेश क ढले आहेत. त्य नसु ि मोठय  उपस  कसचन योजन  श सकीय  खचाने अपि द म्हणनू 
घेण्य चे रनदेश रदले आहेत. त्य नसु ि ज्य  भ र् स प्रि ही कसचन व्द िे ल भ देणे शक्य न ही ि  दषु्ट्क ळी, 
डोंर्ि ळी  भ र्, आरदि सी भ र्,15 इांचपेक्ष  कमी प िस च  प्रदेश, प्रकलपग्रस्त चे  पनुिवसन अश  ि इति 
रिशेष परिस्स्थतीत म .मखु्यमांिी  ि उपमखु्यमांिी य ांचे मांजिूी नांति ह ती घेण्य चे रनदेश आहेत. पिांतु अनेक 
प्रकलप त असे रनकष लक्ष त न घेत  ि मांजिुी न घेत  मोठय  प्रम ण िि सपु्रम त उपस  कसचन योजन ांच  
सम िेश केल  आहे. ही अरनयरमतत  आहे. 
 
ड)  अव्यवहपयय लपिव्यय गणुोत्तर :  
 
1)  ्ीक रचिेत बदल : - क ही प्रकलप ची सपु्रम  घेत न  पीकिचनेत बदल किण्य त आल . प्रकलप तील 
पीक िचन  कशी अस िी ि मांजिुीचे अरधक ि य  ब बत कृषी सांच लन लय मह ि ष्ट्र ि ज्य  पणेु  य ांचे रदन ांक 
19  नोव्हेंबि 1991 अन्िये स्पष्ट्ट किण्य त आले आहे. तथ रप क ही  प्रकलप त प्रत्यक्ष त अांमलबज िणी  न 
होऊ शकण ऱ्य  रपक ांच  अां तभाि पीकिचनेत केल  रे्ल . उद .  मेहकिी प्रकलप त अश  बदल स कृषी 
ख त्य कडून मांजिुी घेण्य त आली न ही. एकूण कसचीत के्षि प सनू रमळण ऱ्य  रु. 8.18 कोटी उत्पन्न पैकी रु. 
5.45 कोटी उत्पन्न 15 टक्के के्षि असलेलय  भ जीप लय तनू द खिले आहे. ब्रम्हर्व्ह ण उपस  कसचन योजन  
टप्प -2 ची पीकिचन  त लकु  कृषी अरधक िी पैठण य ांनी मांजिू केली, रिदभात अनेक प्रकलप त क पस चे के्षि 
कमी किण्य त आले आहे. उद . रजर् ांि प्रकलप, बेंबळ  प्रकलप इत्य दी. 
 
2) व्कपचे प्रवत हेक्टरी उत््न्ि व दर अवपजवी घेणे : प्रकलप च्य  होण -य  कसचन तनू रमळण िे ल भ 
तत्क लीन सि सिी उत्पन्न ि ब ज िभ ि य ांचेशी ससुांर्त असणे अिश्यक आहे. तथ रप ल भ व्यय र्णुोत्ति 
व्यिह यव  होण्य स ठी क ही प्रकलप त रपक ांचे उत्पन्न  ि त्य चे दि अि जिी घेण्य त आले आहेत.  उद . त िळी 
प्रकलप स सपु्रम  देत ांन  पीकिचन  बदलनु अरधक उत्पन्न ि दि असण ऱ्य  भ जीप ल , हळद, आल य  
रपक ची टक्केि िी ि ढरिण्य त आली. भ जीप लय प सनू सन 2010 मध्ये दि हेक्टिी उत्प दन रु. 2.75 लक्ष, 
हळद ि आले प सनू रु. 5.78 लक्ष प्रती /हे. घेण्य त आले. बेंबळ  प्रकलप त मोसांबी/सांि पीक ांचे रनव्िळ 



201 
 

उत्प दन रु. 5.45 प्रती/ हेक्टि, आिळ  रु. 2.72 प्रती/हेक्टि असे घेतले आहे.  ल भ ि ढिनू द खिण्य स ठी 
प्रस्त रित पीकिचन  क लपरनक ि टत त.  त्य ांन  पिेुस  आध ि देत  आलेल  न ही. 
 
3) प्रकल्पच्यप लपिपत लपिके्षिपतील िजूलपच्यप ्पण्यपतूि होणप-यप कसचिपचप लपि ववचपरपत घेणे : 
प्रकलप चे आर्थथक रनकष तप सत न  प्रकलप चे ल भ कृरिमिीत्य   ि ढरिलय चे क ही प्रकलप त रनदशवन स 
आले आहे. उद . पनुांद  प्रकलप चे ल भ घेत न  रिरहिीव्द िे होण -य  कसचन चे उत्पन्न,पिु च्य  प ण्य ने 
ल.प .प्रकलप, को.प. प्रकलप भिलय ने होण िे उत्पन्न रिच ि त घेतले आहे. 
 
4) स्वतांिरीत्यप लपिव्यय गणुोत्तर बसत िसलेलयप िव्यप  प्रकल्पांचप जनु्यप प्रकल्पत समपवेश :       
अनेक प्रकलप ांची क मे िषानिुषे च ल ूआहेत. क ही प्रकलप भौरतकदृष्ट्टय  पणूव  होऊन 10-15 िषव झ ली तिी 
औपच रिकरित्य  पणूवत्ि अहि ल तय ि झ ल  न हीत. अश  प्रकलप त मोठय  खचाचे बांध िे ि उकसयोच  
सम िेश किण्य त आल . य  बांध -य ांन  ककि  उकसयोचे क म स्ितांििीत्य  म न्यत  घेतलय स  
त्य  रकफ यतशीि ठिलय  नसत्य . ल भव्यय र्णुोत्ति च्य  प्रचरलत रनकष त अव्यिह यव  रदसनू आलय . अश  
प्रकलप चे ल भ आजच्य  दि ने घेण्य त आले पण 70% खचव जनु्य  दि ने ( 10-15 िषापिूीच्य  )  झ ल  होत  
ि ि ढीि योजन ांच  खचव आजच्य  दि ने घेण्य त आल . त्य नांति सांपणूव प्रकलप चे एकां दिीत ल भव्यय र्णुोत्ति 
क ढण्य त आले. सदि ब ब तत्िश: अयोग्य आहे. य बबतच  अरधकच  तपशील प्रकिण च ि मध्ये रदल  आहे. 
 
5) प्रकल्पची प्रवत दपलघमी ककमत/प्रवत हे.ककमत तत्कपलीि लघ ु प्रकल्पच्यप मप्दांडप्ेक्षप जपस्त 
असणे. 
 

ि ज्य च्य  भौर्ोरलक, त ांरिक ि स म रजक रनकष ांच  रिच ि करुन मोठे, मध्यम, लघ,ू उकसयो, 
को.प.बांध िे य ांची आखणी केली ज ते. सिवस ध िणपणे मोठे ि मध्यम प्रकलप ांच्य  रठक ण ची सखोल तप सणी 
ि रिरिध  पयाय ांच  रिच ि करून नांति रठक ण ठििले ज ते.   अश  प्रकलप तनू मोठय  प्रम ण िि प णीस ठ   
ि  कसचन होण ि असलय ने तत्िश: य  प्रकलप ची प्ररत दलघमी ककि  प्ररत हे. ककमत  ही ल.प . प्रकलप ांपेक्ष  
कमी असणे अपेरक्षत आहे. तथ रप अनेक प्रकलप त ही ककमत तत्क लीन लघपु टबांध िे प्रकलप च्य  
म पदांड च्य  दपु्पटीपेक्ष ही अरधक आहे. मोठ्य  ि मध्यम प्रकलप ांची आर्थथक व्यिह यवत  ल भव्यय  र्णुोत्ति च्य  
रनकष नसु ि तप सली ज ते ि त्य मळेु य  प्रकलप ची प्ररत दलघमी /प्ररत हे. ककमत अि स्ति असणे योग्य न ही. 
त्य मळेु सरमतीने अश  प्रकलप ची प्ररतदलघमी ककमत प्रचरलत म पदांड च्य  दपु्पटीपेक्ष ही अरधक म्हणजेच 
सिवस ध िण 10 कोटी प्ररत दलघमीपेक्ष  ज स्त आहे.  अश  प्रकलप च   ल भ ि प्रकलप ची ककमत अव्यिह यव 
असलय चे  ठिरिले आहे. लघ ूप्रकलप चे तत्क लीन म पदांड ख लीलप्रम णे आहे. 

 
तक्तप क्र. 2.19 

लघ ुप्रकल्पचे मप्दांड 
अ.क्र. श सन आदेश रदन ांक लघ ूप्रकलप चे आर्थथक म पदांड ( रु. प्रती स.घ.मी.) 

उिवरित मह ि ष्ट्र न र्पिू/रिदभव रिभ र् कोकण रिभ र् 
1. 4/12/1995 11600 14600 17100 
2. 29/11/1999 14500 8250 21375 
3. 20/11/2003 15950 20075 23515 
4. 4/9/2006 20162 25382 29731 
5. 3/1/2008 22360 28174 33001 
6. 23/1/2008   108837  
7. 29/7/2009   66002 
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अ.क्र. श सन आदेश रदन ांक लघ ूप्रकलप चे आर्थथक म पदांड ( रु. प्रती स.घ.मी.) 
उिवरित मह ि ष्ट्र न र्पिू/रिदभव रिभ र् कोकण रिभ र् 

8. 30/4/2011    
 रिप रिम- सिवस ध िण  47875  
 रिप रिम- ख िप णपट्ट   143625  
 र्ोमप रिम 51840   
 त प रिम 37374   
 मकृखोरिम 29094   
 
 ििील परिच्छेद त रिशद केलय प्रम णे रु. 10 कोटी प्ररत दलघमीपेक्ष  ज स्त  ककमत असण ऱ्य  
प्रकलप ांची न िे ख लीलप्रम णे आहे. 
 

तक्तप क्र. 2.20 
रु. 10 कोटी प्रवत दलघमी्ेक्षप जपस्त ककमत असलेले प्रकल् 

 
अ.क्र. प्रकलप चे न ि अदय ित सपु्रम  म न्यतेिि आध रित म रहती 

ककमत (रु. 
कोटी) 

दिसचुी िषव 
उपयकु्त 

प णीस ठ  
(दलघमी) 

खचव प्ररत 

दलघमी 
(रु.लक्ष)  

1 2 3 4 5 6 
महपरपष्ट्र कृष्ट्णप खोरे ववकपस महपमांडळ, ्णेु 
  रनिांक 
ववदिय ्पटबांिपरे ववकपस महपमांडळ, िपग्रू 
1. खडकपणूा 1095.92 2008-09 93.404 1173.31 
2. रनम्न  पेनर्ांर्  10429.39 2008-09 864.8 1205.99 
3. पणूा बिेॅज -2 

(नेिमध मण ) 
638.35 2009-10 8.17 7813.34 

4. उम  बिेॅज 237.24 2009-10 18.57 1277.49 
तप्ी ्पटबांिपरे ववकपस महपमांडळ, जळगपव 
1.   पनूांद प्रकलप 462.17 2007-08 36.99 1249.45 
2. कोिडी 117.09 2008-09 10.31 1135.694 
कोकण ्पटबांिपरे ववकपस महपमांडळ, ठपणे 
1. ज मद  प्रकलप 515.3 2009-10 47.2355 1090.89 
2. कोले स ांतडी प्रकलप 263.6 2009-10 25.564 1031.29 
गोदपवरी मरपठवपडप ्पटबांिपरे ववकपस, महपमांडळ औरांगपबपद 
1. उध्िव कुां डरलक  187.02 2009-10 15.57 1201.16 
2. रहिडपिुी उच्च 

प तळी बांध ि  138.16 2008-09 9.687 1426.24 
3. आपेर् ि उच्च 

प तळी बांध ि  152.62 2008-09 7 2180.29 
4. जोर्ल देिी उच्च 

प तळी बांध ि  166.82 2008-09 10 1668.2 
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इ) लपिके्षि फुगवणे :- सिवस ध िणपणे प्रकलप च्य  पीकिचनेनसू ि  श सन रनणवय सांकीणव 
11.02/(760/2001) कसव्य (धो) रदन ांक 5/12/2001 नसु ि िब्बी  हांर् म चे  प्रि ही कसचन  व्द िे 150 हे. प्ररत 
दलघमी. के्षि स कसचन होणे अपेरक्षत आहे. क ही प्रकलप च  प णीस ठ  अांत्यांत कमी असनूही कसचनक्षमत  
ककि  पीक के्षि 150 हे. प्ररत दलघमी पेक्ष ही ज स्त दशवरिण्य त आले आहे. त्य मळेु असे प्रकलप चे ल भव्यय 
र्णुोत्ति प्रत्यक्ष त अव्यिह यव असलय चे रनदशवन स येते. उद . पणूा बिेॅज-2 (नेिध मण ) त .लोह ि , रज. 
अकोल  य  प्रकलप ची कसचनक्षमत  6954 हे. असनू एकूण स ठ  8.18 दलघमी आहे. सि सिी 850 हे. 
दलघमी इतके आहे. न रे्ि डी मध्यम प्रकलप ची प्ररत दलघमी कसचन क्षमत  344 हे. प्ररत दलघमी आहे. 
 
ई) लपिव्यय गणुोत्तरपत झपलेली घट :- मळू प्रम नांति प्रकलप ची ककमत दिसचूी, सांकलपरचि, व्य प्ती इ. 
मळेु ि ढ झ ली आहे. तथ रप प्रकलप प सनू रमळण िे ल भ त (रपक ांचे उत्पन्न) त्य  प्रम ण त ि ढ झ ली न ही. 
य च  परिण म प्रकलप चे ल भव्यय र्णुोत्ति कमी कमी होण्य त झ ल  आहे. उद . ि घिू प्रकलप चे मळु 
ल भव्यय र्णुोत्ति 2.71 होते. प्रथम सपु्रम चे िेळी ते 1.71 ि नांति सह व्य  सपु्रम चे िेळी 1.66 झ ले. तथ रप 
क ही प्रकलप त मळु प्रम नांति रबर्िकसचन तुन रमळण िे ल भ ि ढलय स ल भव्यय र्णुोत्ति त ि ढ झ लय चेही 
रनदशवन स आले. उद . पेंच प्रकलप तील मळु प्रम त ल भव्यय र्णुोत्ति 1.73 होते. ते रद्वतीय सपु्रम चे िेळी 3.12 
झ ले. 
 
फ)   इतर :- 
1) मोठयप व मध्यम प्रकल्पस  कें द्रीय जलआयोगपची  मपन्यतप िसणे : कें द्रीय जल आयोर् च्य  
म र्वदशवक तत्ि नसु ि ज्य  नद्य  अांति ि ज्यीय  आहेत अश  नद्य ांििील मोठय  ि मध्यम प्रकलप ांन  त्य ांची 
म न्यत  घेतली प रहजे.तसेच ज्य  प्रकलप ांची  रकमांत भ िि ढ िर्ळत  15% पेक्ष  ज स्त होण ि आहे/ झ ली 
आहे अश  प्रकलप ांन  कें द्रीय जल आयोर् ची म न्यत  घेतली प रहजे. अशी म न्यत  न घेतलेली च ल ूअसलेले 
प्रकलप ज यकि डी टप्प -2 म ांजि , ब्रम्हर्व्ह ण, पेंच हे आहे. 
 
2) प्रकल्पस  MWRRA ची मपन्यतप:- MWRRA Act   कलम 2005 मधील कलम 11 (च) नसू ि 
प्रकलप च  अांतर्वत आढ ि  ि त्य ांची म न्यत  अिशक आहे.तथ पी ज्य  प्रकलप ची व्य प्ती ि ढरिण्य त आली 
ि तुलनेने मोठय  प्रम ण िि प्रकलप च  सम िेश किण्य त आल  अश  प्रकलप ांन  MWRRA ची  म न्यत   
तसेच आिश्यक होती. तसेच ही ब ब अलीकडे क ढण्य त आलेलय  श सन रनणवय क्र.मजरनप्र -
2011/(24/2011)/ जस(आस्थ ) रद.10 जनू 2013 अन्िये  पनु्ह  स्पष्ट्ट किण्य त आली आहे. 
 
3) वबगर कसचि ्पणी वप्रपचप िपांडवली खचय वसलू केलप िपही:- प टबांध िे प्रकलप हे प्र मखु्य ने 
कसचन स ठी रनमाण किण्य त आले पण क ल ांति ने ि ढती लोकसांख्य  ि औद्योरर्किण मळेु  रपण्य चे प णी ि 
आद्योरर्क प ण्य ची म र्णी ि ढत रे्ली त्य नसु ि श सन चे धोिणही बदलत रे्ली.श .रन.सांकीणव 1098/22कस 
व्य (धोिण ) मांि लय रद. 23.2.1998 नसू ि उपयकु्त स ठय च्य  10 % पयंत  रबर्ि कसचन मांजिुीचे अरधक ि 
सांबांरधत मखु्य अरभयांत  ि  10 ते 25 % पयंतचे अरधक ि सरचि ांच्य  आांतिरिभ र्ीय स्थ यी  सरमतीस देण्य त 
आले ि य  सरमतीस ल भके्षि पनुवस्थ पनेच  खचाच  तपशील देण्य चे रनदेश आहेत.श .परिपिक रसडीअ े
1300/3/(6/2000) ल क्षेरि (प ि कृ)  रदन ांक 13 एप्रील 2000 अन्िये धिण तील प णी आिक्षण 15 % पेक्ष  
ज स्त झ लेले असलय स उपभोक्त  सांस्थेस प टबांध िे प्रकलप च्य  भ ांडिली खचातील प णी ि पि च्य  
प्रम ण तीलआर्थथक भ ि कि िन म  किण्य पिूी श सन कडे जम  किणे आिश्यक असलय चे रनदेश रदले 
आहेत. त्य नांति श सन  परिपिक  रबप प-ु1003/ (421/2003)/कसव्य (धो) रद. 21.2.2004 नसु ि भ ांडिली 
खचाची ब ब िैकस्लपक असलय चे स्पष्ट्ट केले आहे ि त्य नसु ि त्य ांन  प णीपट्टी आक िण्य त य िी असे स्पष्ट्ट 
करुन भ ांडिली अांशद न  घेण्य ची आग्रही भरूमक  घेण्य चे रनदेश रदले. तसेच प्रकलपीय कसचनके्षि स ठी 
रितिण प्रण ली पणूवपणे ब ांधली असलय स रबर्ि कसचन उपभोक्त्य कडून  कसचन पनुवस्थ पनेच   खचव घेण्य चे 
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2.7.3  महपरपष्ट्र कृष्ट्णप खोरे ववकपस महपमांडळ, ्णेु :- 
 
1) सरमतीने छ ननी केलेलय  प्रकलप ची य दी ि छ ननीच  तपशील रिििणपि 2.11 मध्ये देण्य त आल  
आहे. य मध्ये रद. 18/5/1999 पिूीच्य  8 सपु्रम  आहेत. रद. 18/5/1999 ते रद. 4/12/2003 य  क ल िधीत 8 
सपु्रम  आहेत. श सन आदेश त रिरहत केलय प्रम णे मह मांडळ च्य  अरधरनयम त खचाची मयाद /ककमत नमदू 
केली न ही हे मह मांडळ ने रदलेलय  म रहतीिरून रनदशवन स येते. 
 
2) रदन ांक 4/12/2003 ते 7/10/2006 पयंत य  मह मांडळ ांनी सपु्रम  रदलय  आहेत. य  सिव सपु्रम ांन  
मह मांडळ च्य  मखु्य लेख  ि रित्त अरधक िी य ांची सहमती आहे. तसेच ल भव्यय र्णुोत्ति कें द्रीय जल 
आयोर् च्य  रनकष प्रम णे आहे. तथ रप 1. रभम  (उजनी), 2. कृष्ट्ण  3. मेहकिी प्रकलप य  प्रकलप ांच   खचव ह  
अद्यय ित मांजिू सपु्रम  पेक्ष  ज स्त झ ल  होत . य  प्रकलप ांची सपु्रम  देण्य चे अरधक ि मह मांडळ स नव्हते. 
म्हणनू य  सपु्रम  मह मांडळ च्य  अरधक ि ांशी ससुांर्त न हीत. रद. 7/10/2006 नांति त िळी प्रकलप च्य  सपु्रम स 
म न्यत  रदली. य  क ल िधीत मह मांडळ न  सपु्रम  देण्य चे अरधक ि नव्हते.  ही सपु्रम  श सन कडे/रिरत्तय 
रिभ र्/व्यय अग्रक्रम सरमतीकडे प ठिणे आिश्यक होते. 
 
2.7.4 ववदिय ्पटबांिपरे ववकपस महपमांडळ, िपग्रू :-  
 

सरमतीने छ ननी केलेलय  प्रकलप ची य दी ि छ ननीच  तपशील रिििणपि 2.11 मध्ये देण्य त आल  
आहे. रद. 4/12/2003 पयंत य  मह मांडळ स अरधक ि नसलय ने सपु्रम  रदलय  न हीत. रद. 4/12/2003 ते 
7/10/2006 पयंत सह  सपु्रम  रदलय  आहेत. य  प्रकलप ांन  सपु्रम  देत ांन  झ लेल  खचव मांजिू सपु्रम चे मयादेत 
होत  ि त्य चे ल भव्यय र्णूोत्ति कें द्रीय जल आयोर् च्य  रनकष प्रम णे होते. पिांत ू1. बेंबळ  नदी प्रकलप ि  2. 
रजर् ि प्रकलप य ांन  सपु्रम  देत ांन  मह मांडळ च्य  मखु्य लेख  ि रित्त अरधक ऱ्य ांची सहमती घेण्य त आली 
न ही. त्य मळेु 4/12/2003 च्य  आदेश तील अटी ि शतीचे प लन केले न ही. रद. 7/10/2006 ते 20/8/2009 
पयंत 14  सपु्रम ांन  म न्यत  रदली. य  क ल िधीत मह मांडळ ांन  य  सपु्रम  देण्य चे अरधक ि  नव्हते. हय  सपु्रम  
श सन कडे/रित्त रिभ र्/ व्यय अग्रक्रम सरमतीकडे प ठिणे आिश्यक होते. रद. 20/8/2009 नांति  दोन 
प्रकलप ांन  सपु्रम  देण्य त आलय . त्य  श सन रनणवय शी ससुांर्त आहे. 
 
2.7.5 तप्ी ्पटबांिपरे ववकपस महपमांडळ, जळगपांव:- 
 

सरमतीने छ ननी केलेलय  प्रकलप ची य दी  ि छ ननीच  तपशील रिििणपि 2.11 मध्ये देण्य त आल  
आहे. मह मांडळ स्थ पनेनांति य  मह मांडळ त 8 सपु्रम  रदलय  आहेत. रद. 18/5/1999 ते 4/12/2003 पयंत 3 
सपु्रम  रदलय  आहेत. मह मांडळ ने रदलेलय  य  सपु्रम  अरधरनयम त नमदू केलेलय  ककमतीच्य  मयादेत आहेत.  
रद. 4/12/2003 ते 7/10/2006 पयंत तीन सपु्रम  रदलय  आहेत.  अांजनी प्रकलप ची सपु्रम  देत ांन  झ लेल   
खचव रु. 55.78 कोटी ह  मांजिु सपु्रम  ककमत रु. 48.91 पेक्ष  ज स्त असलय ने य  सपु्रम  मांजिुीचे अरधक ि 
मह मांडळ स नव्हते. रद. 7/10/2006 ते 20/8/2009 पयंत य  मह मांडळ ने 2 सपु्रम  रदलय  आहेत. य  सपु्रम  
देण्य चे अरधक ि मह मांडळ स नव्हते. ि स्तरिक य  सपु्रम  श सन कडे मांजिूीस्ति प ठरिणे आिश्यक होते. 
रनम्न त पी य  प्रकलप स रद. 20/8/2009 नांतिही सपु्रम  देण्य त आली ही रिसांर्ती आहे. 
 
2.7.6 कोकण ्पटबांिपरे ववकपस महपमांडळ, ठपणे :-  
 

य  मह मांडळ ने मोठय  ि मध्यम प्रकलप ांन  सपु्रम  रदलय  न हीत. त्य मळेु सपु्रम ची छ ननी किण्य त 
आली न ही. 
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2.7.7 गोदपवरी मरपठवपडप ्पटबांिपरे ववकपस महपमांडळ, औरांगपबपद:- 
 
1)  सरमतीने छ ननी केलेलय  प्रकलप ची य दी  ि छ ननीच  तपशील रिििणपि 2.11 मध्ये देण्य त आली 
आहे. य नसु ि मह मांडळ ांनी रदलेलय  सिव सपु्रम ांन  मह मांडळ च्य  मखु्य लेख  ि रित्त अरधक िी य ांची सांमती 
आहे. तसेच य  सिव सपु्रम चे ल भव्यय र्णुोत्ति कें द्रीय जल आयोर् च्य  रनकष प्रम णे आहे.  सिव प्रकलप ांच  
सपु्रम  देत न ांच खचव त्य  आधीच्य  अद्यय ित मांजिू सपु्रम पेक्ष  खचव कमी आहे.  
 
2) तसेच 2.4 मध्ये रिशद केलय प्रम णे 7.10.2006 प सनू 20.8.2009 पयंतच्य  1. रनम्न दधुन , 2. 
ज यकि डी टप्प  क्र.-2, 3. म ांजि  प्रकलप, 4. रनम्न तेिण , 5. उध्िव पैनर्ांर्  प्रकलप, 6. उध्िव कुां डरलक , 7. 
उध्िव म न ि प्रकलप, ि 8. ब्रम्हर्व्ह ण उकसयो य  प्रकलप ांन  रदलेलय  सपु्रम  मह मांडळ च्य  अरधक ि ांशी ससुांर्त 
न हीत. ि स्तरिक हय  सपु्रम चे अरधक ि श सन स असलय ने त्य  श सन कडे/रित्त रिभ र्/व्यय अग्रक्रम 
सरमतीकडे प ठिणे आिश्यक होते.  
 
3)  रदन ांक 20.8.2009 नांति ज लन  ि उस्म न ब द रजलहय तील प्रकलप िर्ळत  इति रजलहय तील सपु्रम चे 
अरधक ि मह मांडळ ांन  नव्हते. तथ रप र्ोद ििी मि ठि ड  प टबांध िे रिक स मह मांडळ ने 1. उध्िव पैनर्ांर्  
प्रकलप,  2. म न ि प्रकलप, 3. शांकिि ि चव्ह ण रिष्ट्णपुिूी प्रकलप,  य  प्रकलप ांन  सधु रित प्रश सकीय म न्यत  
रदलय  ही रिसांर्ती आहे. 
 
2.7.8  उपिोक्त रिश्लेषण हून सिव मह मांडळची सपु्रम  रदलय  प्रकिणी पढुीलप्रम णे रनष्ट्कषव आहेत. 
 
1)  मह मांडळ ांनी  33 प्रकलप ांच्य  सपु्रम  श सन कडे न प ठित  रदलय  आहेत. ि स्तरिक प हत  य  प्रकलप ांन  
सपु्रम  देण्य चे अरधक ि मह ांडळ ांन  नव्हते. ही ब ब प्र मखु्य ने 7/10/2006 ते 20/8/2009 य  क लखांड त 
सपु्रम  रदलेलय  प्रकलप त रदसनू आली आहे. रद. 7/10/2006 च्य  श सन परिपिक नसु ि य  क लखांड तील रु. 
5 कोटीच्य  ककमतीपेक्ष  ज स्त ककमत असलेलय  सपु्रम  श सन कडे प ठिणे आिश्यक होते. अश  25 
प्रकलप च्य  सपु्रम  आहेत. 
 
2)  च ि प्रकलप ांन  सपु्रम  देत ांन  झ लेल  खचव ह  त्य  आधीच्य  मांजिू प्रम /सपु्रम  पेक्ष  अरधक होत . ि स्तरिक 
प हत  य  सपु्रम  व्यय अग्र सरमतीने मांजिू किणे आिश्यक असत ांन  त्य  मह मांडळ ांनी म न्य केलय  आहेत. 
 
3) आठ प्रकलप ांन  सपु्रम  रदलय मळेु रनमाण झ लेले द रयत्ि हे मह मांडळ ांच्य  अथवसांकलपीय अनदु न पेक्ष  
ज स्त होते. 
 
4) दोन प्रकलप च्य  मह मांडळ चे मखु्य लेख  ि रित्त अरधक िी य ांची सहमती न घेत  म न्यत  रदलय  आहेत. य  
प्रकलप ांची आर्थथक व्यिह यवत  ि ल भव्यय र्णुोत्ति य ची तप सणी होणे आिश्यक होते. 
 
2.7.9  उपिोक्त म न्यतेच्य  अरधक ि ांचे उललांघन रशि य सिवस ध िण उणीि  पढुीलप्रम णे आहेत. 
 

उपिोक्त म न्यतेच्य  अरधक ि चे उललांघन  रशि य प्रकलप ांन  सपु्रम  देत न  अिलांब कि िय ची 
क यवपध्दती,  अटी ि शती ब बत मह मांडळ ने रनयम तय ि केले न हीत.  ही मोठीच उणीि मह मांडळ च्य  
क यवपध्दतीत लक्ष त आली. 
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2.8 अविप्रपय 
 
2.8.1 प्रश सकीय म न्यतेच  अथव केिळ रित्तीय खचाची मांजिुी अस  न  घेत , ज्य  उदे्दश ांस ठी खचव आहे, त्य  
उदे्दश ल  ि तो उदे्दश स ध्य किण्य ची जी प्रस्त रित िचन  आहे. त्य  प्रस्त रित िचनेल ही मांजिुी अस  आहे. 
खचाची उपयकु्तत  ही ल भव्यय र्णु ांक ने ठििली ज त असलय ने, तो ल भ  उदे्दरशत के्षि तनू ज्य  
पीकिचनेमळेु रमळण ि आहे त्य  ल भके्षि ल  ि पीकिचनेल  मांजिुी अस ही होतो. त्य मळेु त्य  ल भके्षि त 
बदल झ ल  ि ढ ककि  घट ककि  पीकिचनेत बदल अरभपे्रत असेल ति प्रकलप च्य  य  पैलूांन ही पनु्ह  
प्रश सन ची मांजिुी आिश्यक आहे. रित्तीय रनयांिण ची सीम  मह लेख प ल ांन  कळत असते, पण ल भके्षि ची 
ि स्तित  ि पीकिचनेची चौकट ही म ि जलसांपद  रिभ र् नेच स ांभ ळ यची असते. प्रस्त ि किण िे, 
ब ांधक म ची अांमलबज िणी किण िे, ि उरद्दष्ट्ट ांची सफलत  स ांभ ळण िे हे तेच ते ख ते ि रहलय ने त्य िि 
िय स्थ रनिीक्षण च  अांकुश ि रहलेल  न ही. प्रश सरनक ि स म रजक दृष्ट्टीने तो आिश्यक आहे. 
 
2.8.2 प्रि ही क लव्य ांचे ल भके्षि सचुित ांन  भौर्ोरलक आखणी सहज सोपी असते. रनसर्वरसध्द असनू उपस  
योजनेस म ि ल भके्षि ठिित  येते, रनिडत  येते तसे ते रनधारित न कित  केिळ क लपरनक पीकिचन  
डोळय समोि ठेऊन प्रकलप ची म ांडणी किणे ि भौर्ोरलक तपशील नसलेल  प्रकलप प्रश सकीय म न्यतेस ठी 
प ठिणे योग्य न ही. ल भके्षि ची पढेु क यदेशीि अरधसचून  क ढत ांन  सधु्द  भौर्ोरलक तपशील ांची ि 
नक श ांची र्िज असतेच. ल भके्षि चे तपशील स्पष्ट्ट न कित  त्य ांची प हणी न कित  त्य ांचे म ती पह णी 
अहि ल न बनित  जे प्रकलप ककि  प्रकलप चे घटक मांजिु किण्य त आले. ते स िवजरनक प्रकलप ांच  
रनयमपसु्स्तकेतील मलूतत्ि ांन  अनसुरुन झ लेले न ही. 
 
2.8.3 भ िी क ळ त कसचन रिस्त ि च्य  दृष्ट्टीने सढळपणे अथव सांकलप ची तितदू अपेरक्षत आहेत. त्य ांच  नीट 
ि पि व्ह िय च  असेल ति प्रकलप ांचे रनयोजन, क यान्ियन ि व्यिस्थ पन य िि कठोि लक्ष ठेिले ज ण्य ची 
रिशेष र्िज आहे. तशी व्यिस्थ  क यास्न्ित न झ लय मळेु क यवपध्दतीतील दे ष ि ढत रे्ले. केिळ मह मांडळ चे 
अध्यक्ष ि क यवक िी सांच लक य ांच्य िि रनणवय चे अरधक ि कें द्रीत झ ले ि  व्यिस्थेतील स मरुहक क यवपध्दती 
जिळप स नष्ट्टप्र य झ ली. 
 
2.8.4  ठेकेद ि ांस ठी रिरशष्ट्ट अहवत  ि पिूानभुि य ची म र्वदशवक तत्िे आहेत. पण ज्य  रनयमसांरहतेप्रम णे 
क मे व्ह यल  हिीत, त्य  रनयमसांरहतेत स िवजरनक ब ांधक मे-इम िती पलू/िस्ते य ांच्य पेक्ष  जलरिक स च्य  
क म ांची िरे्ळी िैरशष्ट्ये ि तदनसु ि क यवपध्दती रदग्दर्थशत किण िी रनयम िली न ही. फ ि जजुबी तितुदी 
रनयम िलीत आहेत. त्य मळेु ҅अरनयरमतत ̓ ठिित न  जलसांपद  रिक स ब बतचे क यदे ि श सन रनणवय 
य ांच्य िि अरधक भििस  ठेिि  ल र्ल . अश  रनयम पसु्स्तकेची अनपुलब्धत  ही मोठीच अडचण सरमतील  
ज णिली. दििषी 5000 कोटींच  व्यिह ि किण ऱ्य  रिभ र् जिळ स्ित:ची अशी स्ितांि रनयम पसु्स्तक  
असणे आिश्यक आहे. प्रकलप ांचे सिेक्षण कसे कि यचे, िचन  कशी ठिि यची, पयाय कसे तप स यचे, 
क यान्ियन कसे स ध यचे य चे म र्वदशवन रमळण िी पसु्स्तक  त बडतोब रनमाण किणे आिश्यक आहे. अश  
रनयम पसु्स्तकेअभ िी कें द्रीय जल आये र् च्य  प्रकलप सांबांरधत म र्वदर्थशकेच  आध ि सरमतील  घ्य ि  ल र्ल . 
 
2.8.5 सांकलपरचि सांघटनेल  ि मह ि ष्ट्र अरभय ांरिकी सांशोधन सांस्थेल  रनिडक म णसे उपलब्ध करुन  देणे, 
त्य ांच्य तील अद्यय ितत  ि ढिणे, त्य ांच्य  क यवपध्दती रलरखत किणे, ब ांधक म ि देखभ ल दरुूस्ती 
घटक बिोबि त्य ांच  सतत रिच िरिरनमय च ल ू ठेिणे, य ब  बतही बिेच क ही म रे् ि रहले आहे. मह मांडळे 
सांकलपरचि सांघटनेिि पणूवत: अिलांबनू आहेत. त्य ांत ि िरे् क ही न ही. पण त्य ांचे असे मध्यिती आध िभतू 
स्थ न ओळखनू जसे क यवव्यिह ि ठििले ज यल  हिेत तसे झ लेले रदसत न हीत. 
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2..8.6 कसचन च्य  निनव्य  व्यिह िपध्दती अांमल त येत असत न  ि त्य  सांदभात ख जर्ी उपक्रमशीलतेल ही 
श सन कडून ि ि रदल  ज त असत ांन  उपस  योजन ांचे सांकलपन, त्य तील मलूर् मी तितुदी, ब ांधणी ि 
व्यिस्थ पन य ब बत स्पष्ट्ट असे रनयम तय ि केलेले असणे आिश्यक आहे. 
 
2.8.7 ि ष्ट्रीय जलनीती कें द्रीय प तळीिि केलय नांति ि ज्यीय प तळीिि ज्य प्रम णे ि ज्य ची जलनीती जिी 
आिश्यक ठिली ि त्य प्रम णे किण्य त आली तशीच प्रकलप सांकलपन, रनये जन, क यान्ियन, व्यिस्थ पन 
य ांच्य स ठी ि ज्य ची स्ित:ची रनयम िली आिश्यक आहे. ती लिकि त लिकि रनमाण होईल अशी आश  
सरमतील  ि टते. य  रदशेने मह मांडळ ने िेर्िरे्ळ्य  उपक्रम स ठी (प्रकलप स ठी) सरमतीची स्थ पन  किणे इष्ट्ट 
ि हील. 
2.8.8 जेिढ  व्य प मोठ , तेिढ  त्य  सांबांध ांतील सिांच्य  ि र्ण्य ल  रनस्श्चत रदश  ि हण्य स ठी रनयम िलीची 
र्िज अरधक. रनयम िली रिरहत  क यवपध्दतीत भष्ट्र च ि ल , सहजपणे ि ि रमळतो. रिशेष सरमतीच्य  
म ध्यम ांतनू व्यिस्थेच  पि मशव घेतल  ज णे ककि  अांतर्वत सांि द ांतनू क ल नसु ि ि अनभुि नसु ि सतत 
सधु िण  किीत ि हणे य  बिोबिच अनभुि प्र प्त  व्य िस रयक ांच  एक ज र्रुक ियस्थ र्ट अश  व्यिह ि ांिि 
नजि ठेि यल  उपयकु्त असतो.  
 
2.8.9 कां ि ट च्य  रिरहत कि िन म्य तील रनरिद  कमल 38 प्रम णे केलेलय  क िि ईमळेु ҅ककमत ि ढ̓ झ ली 
असे म नणे (क यवकक्ष -2) अिघड आहे. ठेकेद ि ल  त्य तनू रमळ लेली अि स्ति सिलत ककि  ल भ ह  भ र् 
िेर्ळ  ि प्रकलप च्य  ककमतीिि ककि  प्रर्तीिि दषु्ट्प्रभ ि पडणे ह  भ र् िरे्ळ . त्य मळेु सरमतीने अश  
प्रकिण ांची दखल य  क यवकके्षत घेतली न ही. श सन च्य  खचाची जी ि र्थषक रनयरमत छ ननी 
मह लेख प ल ांच्य  म ध्यम तनू होते, त्य तनू अश  व्यिह ि ांची जी तप सणी होते, त्य ल  अनसुरुन योग्य ते 
श सन रनणवय त्य  त्य  प्रकिण त होत ि हतील. 
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प्रकरण क्र. 2 

 प्रकल्पांच्यप ककमतीतील वपढ  

वववरण्िे 

 

रिििणपि 
क्रम ांक 

रिििणपि चे न ि 

2.1 मह मांडळ ने रदलेलय  प्रश सकीय म न्यतेची य दी 

2.2 मह मांडळ ने रदलेलय  सधु रित प्रश सकीय म न्यतेची य दी 

2.3 सरमतीने तप सणी  केलेलय  प्रकलप ची य दी 

2.4 कें द्रीय स िवजरनक ब ांधक म रिभ र् च्य  दिसचूी  रनदेशक ांची ि ज्य च्य  
स म ईक दिसचूीच्य  रनिडक दि शी तलुन  

2.5 कें द्रीय स िवजरनक ब ांधक म रिभ र् च्य  दिसचूी  रनदेशक ांची ि ज्य च्य  
स म ईक दिसचूीच्य  रनिडक दि शी तलुन त्मक आलेख  

2.6 कें द्रीय स िवजरनक ब ांधक म रिभ र् च  दिसचूी रनदेश ांक 

2.7 कें द्रीय स िवजरनक ब ांधक म रिभ र् च  दिसचूी रनदेश ांक आलेख 

2.8 मह मांडळ ांनी रदलेलय  सपु्रम  ककमत ि कें द्रीय स िवजरनक ब ांधक म रिभ र् ची 
दिसचूी रनदेश क ांनसु ि प्रकलपरनह य ककमति ढ  

2.9 5 िषापेक्ष  ज स्त रिलांब झ लेलय  प्रकलप ांची रित्तीय ककमति ढ  

2.10 अरनयरमतत  ब बत सांदभव केलेलय  श सन रनणवय ची सचूी 

2.11 मह मांडळ नी रदलेलय  सपु्रम ची  ससुांर्त   
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प्रकल्प संख्या एकूण ककमत प्रकल्प संख्या एकूण ककमत प्रकल्प संख्या एकूण ककमत प्रकल्प संख्या एकूण ककमत प्रकल्प संख्या एकूण ककमत प्रकल्प संख्या एकूण ककमत

1
महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे 

विकास महामंडळ, पणेु
0 0 11 489.75 16 1288.53 0 0 241 729.48 268 2507.76

2
विदर्भ पाटबंधारे 

विकास महामंडळ, 
नागपरू

0 0 4 305.03 8 363.03 16 2013.76 115 2444.86 143 5126.68

3
तापी पाटबंधारे 

विकास महामंडळ, 
जळगाि

0 0 4 137.3 8 2954.5 2 293.49 55 211.75 69 3597.04

4
कोकण पाटबंधारे 
विकास महामंडळ, 

ठाणे
0 0 4 687.98 0 0 0 0 7 182.36 11 870.34

5
गोदािरी मराठिाडा 
पाटबंधारे विकास 

महामंडळ, औरंगाबाद
0 0 2 590.77 0 0 0 0 96 552.69 98 1143.46

एकूण :- 0 0 25 2210.83 32 4606.06 18 2307.25 514 4121.14 589 13245.28

महामंडळाचे नांि

(ककमत रु.कोटी)

महामंडळानी दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता 
दििरणपत्र 2.1

एकूण
अ. 
क्र.

मोठे प्रकल्प मध्यम प्रकल्प उकसयो बरेॅज लघ ुप्रकल्प

गोषिारा
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किंमत   (रु.िंोटी)

अ.क्र. प्रिंल्पाचे नाांव प्रिंार तालिुंा जिल्हा
मान्यता प्राप्त 

किंमत   (रु.िंोटी)
प्रशासिंीय मान्यता सांदर्भ

1 2 3 4 5 6 7
1 कुडाळी मध्यम जावळी सातारा 63.47 मकृखोववम विर्णय क्र.296/ (24/96)/प्रशा-2, वि.06/08/1996

2 मळुशी मध्यम मळुशी परेु् 6.76 मकृखोववम विर्णय क्र.296/ (198/96)/प्रशा-2, वि.10-10-1996

3 धामर्ीी़ मध्यम राधािगरी कोल्हापरू 120.30 मकृखोववम विर्णय क्र.296/ (286/96)/प्रशा-2, वि.24/12/1996

4 लोंढािाला मध्यम राधािगरी कोल्हापरू 4.19 मकृखोववम विर्णय क्र.296/ (132/96)/प्रशा-2, वि.24/12/1996

5 आरळा कलमोडी, मध्यम खेड परेु् 54.31 मकृखोववम/प्रशा-2/ (297)/(303/97) वि.30/04/1997

6 विलेवाडी, मध्यम जनु्िर परेु् 123.63 मकृखोववम/(297)/(414/97)/ प्रशा-2/ वि.06/08/1997

7 बोरी (कुरिरू), मध्यम अक्कलको
ट

सोलापरू 44.58 मकृखोववम/(297)/(565/97)/प्रशा-5/ वि.10/11/1997

8 वहरण्यकेशी 
(आंबेओहोळ)

मध्यम आजारा कोल्हापरू 29.31 मकृखोववम/(298)/(207/98)/मप्र-1/ वि.16/10/1998

9 वहरण्यकेशी (सर्ण िाला) मध्यम आजारा कोल्हापरू 33.00 मकृखोववम/(298)/(206/98)/मप्र-1/ वि.16/10/1998

10 तरुोरी (उंिी वाढ) मंध्यम 
प्रकल्प

मध्यम उमरगा उस्मािाबाि 8.04 मकृखोववम/(298)/(866/98)/लपा-2, वि.15/2/1999

11 रुटी (उंिीवाढ) म.प्र. मध्यम आष्टी बीड 2.16 मकृखोववम/मप्र-1/(ववप्र)/(297)/6672 वि.6/8/1999

489.75एिूंण :- 

जववरणपत्र 2.1

महाराष्ट्र िृंष्ट्णा खोरे जविंास महामांडळ, पणेु-11

महामांडळाचे अांतर्भत जदलेल्या प्रमा बाबतचा तपशील

(िंालावधी वर्भ 1998 ते 2012)

230



(किंमत रु.िंोटी मध्ये)

अ.क्र. प्रिंल्पाचे नाांव प्रिंार तालिुंा जिल्हा
मान्यता प्राप्त 

किंमत   
(रु.िंोटी)

प्रशासिंीय मान्यता सांदर्भ

1 2 3 4 5 6 7
1 भीमा सीना जोड कालवा उससयो उससयो माढा सोलापरू 59.74 मकृखोववम वनर्णय क्र.296/ (147/96)/प्रशा-2, वि.25/09/1996

2 आष्टी उपसा ससचन योजना उससयो मोहोळ सोलापरू 49.60 मकृखोववम वनर्णय क्र.296/ (145/96)/प्रशा-2, वि.10-10-1996

3 िवहगाांव उपसा ससचन योजना उससयो करमाळा सोलापरू 57.66 मकृखोववम वनर्णय क्र.296/ (148/96)/प्रशा-2, वि.10-10-1996

4 बाशी उपसा ससचन योजना उससयो बाशी सोलापरू 131.39 मकृखोववम वनर्णय क्र.296/ (144/96)/प्रशा-2, वि.10-10-1996

5 वशरापरू उपसा ससचन योजना उससयो मोहोळ सोलापरू 90.57 मकृखोववम वनर्णय क्र.296/ (146/96)/प्रशा-2, वि.10-10-1996

6 एकरुख उपसा ससचन योजना उससयो उ.सोलापरू सोलापरू 87.48 मकृखोववम वनर्णय क्र.296/ (364/96)/प्रशा-2, वि.21/12/1996

7 परुांिर उपसा ससचन योजना उससयो हवेली परेु् 178.93 मकृखोववम वनर्णय क्र.296/ (382/96)/प्रशा-2, वि.24/12/1996

8 वजहे कठापरू उपसा ससचन योजना उससयो कोरेगाव सातारा 269.07 मकृखोववम/प्रशा-2/(297)/(11/97) वि.11/02/1997

9 वाकुडे उपसा ससचन योजना उससयो वशराळा साांगली 109.68 मकृखोववम/वनर्णय क्र.वाकुडे/उवसयो/ मप्र-2/प्रमा/298/ (956/98)/6991 वि.19/12/1998

10 वशराळा उ.सस.यो. उससयो पराांडा उस्मानाबाि 23.00 मकृखोववम/मप्र-3/299/(330/98)/478 वि.10/6/1999

11 वाांगर्ा उ.सस.यो. उससयो कोरेगाांव सातारा 48.05 मकृखोववम/मप्र-3/299/(407/99)/1068,         वि.22/12/1999

12 वसना उपसा ससचन योजना उससयो कोरेगाांव सातारा 34.88 मकृखोववम./मप्र-3/(299)/ (54/2000)/ 4142, वि. 03-05-2000

13 कवठे कें जळ उपसा ससचन योजना उससयो वाई सातारा 41.66 मकृखोववम./मप्र-3/(299)/ (45/99)/ 4170, वि. 04-05-2000

जववरणपत्र 2.1
महामांडळाचे अांतर्भत जदलेल्या प्रमा बाबतचा तपशील

(िंालावधी वर्भ 1998 ते 2012)

महाराष्ट्र िृंष्ट्णा खोरे जविंास महामांडळ, पणेु-11
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अ.क्र. प्रिंल्पाचे नाांव प्रिंार तालिुंा जिल्हा
मान्यता प्राप्त 

किंमत   
(रु.िंोटी)

प्रशासिंीय मान्यता सांदर्भ

1 2 3 4 5 6 7
14 धनगरवाडी उपसा ससचन योजना उससयो कराड सातारा 16.27 मकृखोववम./मप्र-4/(299)/ (437/2000)/ 4604, वि. 15-05-2000

15 हर्बरवाडी उपसा ससचन योजना उससयो कराड सातारा 16.96 मकृखोववम./मप्र-4/(299)/ (437/2000)/ 4605, वि. 15-05-2000

16 साांगोला उपसा ससचन योजना उससयो साांगोला सोलापरू 73.59 मकृखोववम./(700)/ (27/2000)/मप्र-3/ 6525, वि. 07-07-2000

1288.53एिूंण :- 
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किंमत   (रु.िंोटी)

अ.क्र. प्रिंल्पाचे नाांव प्रिंार तालिुंा जिल्हा
मान्यता प्राप्त किंमत   

(रु.िंोटी)
प्रशासिंीय मान्यता सांदर्भ

1 2 3 4 5 6 7
1 केसकरवाडी गावडी ल.पा. लघु शाहुवाडी कोल्हापरू 4.83 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(119/ 96) वि.25-09-1996
2 सालतर ल.पा. लघु मळुशी पणेु 0.68 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(159/ 96)वि.25-09-1996
3 डोंगरगाांव को.प.बां. लघु मळुशी पणेु 0.63 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(183/ 96) वि.25-09-1996
4 कळसगािे ल.पा. लघु चांिगड कोल्हापरू 2.45 मकृखोववम /प्रमा/(296)/(44/ 96) वि.25-09-1996
5 क-हावागज को.प.बां. (किमवस्ती) लघु बारामती पणेु 0.42 मकृखोववम /प्रमा/(296)/(62/ 96) वि.25-09-1996
6 इनामगाव को.प.बां. (गाांधलेमळा) लघु वशरुर पणेु 1.40 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(52/ 96) वि.25-09-1996
7 वहळ्ळी को.प.बां. लघु अक्कलकोट सोलापरू 3.17 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(56/ 96) वि.25-09-1996
8 वडग्गी सा.त. लघु उमरगा उस्मानाबाि 2.40 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(126/ 96) वि.25-09-1996
9 वनमगाांव िडेु को.प.बां. (कुां ड) लघु वशरुर पणेु 0.77 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(67/ 96) वि.25-09-1996
10 जेऊर, को.प.बां. लघु परुांिर पणेु 2.88 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(73/ 96) वि.25-09-1996
11 वनरा को.प.बां. लघु परुांिर पणेु 1.62 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(45/ 96)वि.25-09-1996
12 खोरवडी को.प.बां. लघु िौंड पणेु 4.09 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(46/ 96) वि.25-09-1996
13 िेऊळगाांवराजे को.प.बां. लघु िौंड पणेु 2.29 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(78/ 96)  वि.25-09-1996
14 वाळुांज क्र.2 को.प.बां. लघु अहमिनगर अहमिनगर 0.55 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(104/ 96) वि.25-09-1996
15 केसर जवळगा क्र.2 सा.त. लघु उमरगा उस्मानाबाि 1.54 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(131/ 96) वि.25-09-1996
16 सलगरामड्डी सा.त. लघु तळुजापरू उस्मानाबाि 1.70 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(125/ 96) वि.25-09-1996
17 खानापरू को.प.बां. लघु अक्कलकोट सोलापरू 3.14 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(81/ 96)/ को.प.बां. वि.25-09-1996
18 चचचोडी पाटील को.प.बां. लघु अहमिनगर अहमिनगर 0.57 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(105/ 96) वि.25-09-1996
19 गणुवडी को.प.बां. (ित्तवाडी) लघु बारामती पणेु 0.57 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(62/ 96) वि.25-09-1996
20 औज को.प.बां. लघु ि.सोलापरू सोलापरू 3.14 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(58/ 95) वि.25-09-1996
21 च-होली को.प.बां. लघु खेड पणेु 0.44 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(94/ 96) वि.25-09-1996
22 चचचपरू को.प.बां. लघु ि.सोलापरू सोलापरू 3.20 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(177/ 96) वि.25-09-1996
23 एरांडोल ल.पा. लघु आजरा कोल्हापरू 4.63 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(192/96)/लपा/प्रशा-3 वि.10-10-1996
24 आलेगाव कोरडा को.प.बां. लघु साांगोला सोलापरू 0.70 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(171/ 96)/कोपबां/ प्रशा-3 वि.10-10-1996
25 कुन्सावळी सा.त.व. लघु तळुजापरू उस्मानाबाि 1.32 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(179/96)/प्रशा-3 वि.10-10-1996
26 चसिगाांव सा.त. लघु तळुजापरू उस्मानाबाि 2.07 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(191/96)/प्रशा-3 वि.10-10-1996
27 विकार साांगवी सा.त. लघु उमरगा उस्मानाबाि 6.99 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(181/96)/प्रशा-3 वि.10-10-1996
28 बेलसर को.प.बां. लघु जनु्नर पणेु 0.77 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(172/ 96)/प्रशा-3 वि.10-10-1996

जववरणपत्र 2.1

महाराष्ट्र िृंष्ट्णा खोरे जविंास महामांडळ, पणेु-11

महामांडळाचे अांतर्भत जदलेल्या प्रमा बाबतचा तपशील

(िंालावधी वर्भ 1998 ते 2012)

233 to 236



अ.क्र. प्रिंल्पाचे नाांव प्रिंार तालिुंा जिल्हा
मान्यता प्राप्त किंमत   

(रु.िंोटी)
प्रशासिंीय मान्यता सांदर्भ

1 2 3 4 5 6 7
29 मुांढेवाडी को.प.बां. लघु पांढरपरू सोलापरू 2.77 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(135/ 96)/कोपबां/ प्रशा-3 वि.10-10-1996
30 नारायणगाांव को.प.बां.(जेधेचा डोह) लघु जनु्नर पणेु 0.58 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(194/ 96)/प्रशा-3 वि.10-10-1996
31 अजुुन सोंड को.प.बां. लघु मोहोळ सोलापरू 1.44 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(199/ 96)/कोपबां/ प्रशा-3 वि.10-10-1996
32 मल्लेवाडी को.प.बां. लघु मांगळवेढा सोलापरू 1.78 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(206/ 96)/कोपबां/ प्रशा-3 वि.16-10-1996
33 हांगरगा (नळ) ल.चस.त. लघु तळुजापरू उस्मानाबाि 5.04 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(207/96)/प्रशा-3/ वि.16-10-1996
34 नाांिगाांव सा.त. लघु िमू उस्मानाबाि 1.91 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(216/ 96)/प्रशा-3 वि.16-10-1996
35 वडजी सा.त. लघु कळांब उस्मानाबाि 2.62 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(217/ 96)/प्रशा-3 वि.16-10-1996
36 येरमाळा सा.त. लघु कळांब उस्मानाबाि 1.90 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(213/ 96)/प्रशा-3 वि.16-10-1996
37 शेरे ल.पा.त. लघु मळुशी पणेु 1.77 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(204/ 96)/प्रशा-3 वि.16-10-1996
38 हेरे ल.पा. लघु चांिगड कोल्हापरू 6.29 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(237/ 96)/प्रशा-3 वि.24-10-1996
39 अचलेर सा.त. लघु उमरगा उस्मानाबाि 1.61 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(225/96)/ प्रशा-3 वि.24-10-1996
40 रामनगर सा.त. लघु उमरगा उस्मानाबाि 1.64 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(226/96)/ प्रशा-3 वि.24-10-1996
41 हातवळण को.प.बां. लघु अहमिनगर अहमिनगर 0.53 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(230/96)/ प्रशा-3 वि.24-10-1996
42 सांगोलगी को.प.बां. लघु अक्कलको

ट
सोलापरू 1.39 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(232/96)/2(5)/5204/प्रशा-3/वि.24-10-1996

43 अणे पेमिरा ल.पा. लघु जनु्नर पणेु 2.44 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(169/96)/ प्रशा-3 वि.24-10-1996
44 जेलगडेु ल.पा. लघु चांिगड कोल्हापरू 8.04 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(234/96)/ लपात/प्रशा-3 वि.24-10-1996
45 जाांब ल.पा. लघु िमू उस्मानाबाि 3.75 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(210/96)/प्रशा-3 वि.27-10-1996
46 गणुोरे को.प.बां. लघु पारनेर अहमिनगर 1.03 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(258/96)/ प्रशा-3 वि.27-10-1996
47 पाांगारे ल.पा. लघु सातारा सातारा 4.11 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(261/96)/ प्रशा-3 वि.27-10-1996
48 मठ चपपरी क्र.2 लघु अहमिनगर अहमिनगर 0.60 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(239/96)/ प्रशा-3 वि.27-10-1996
49 कडलास को.प.बां. लघु साांगोला सोलापरू 1.47 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(244/96)/ प्रशा-3 वि.27-10-1996
50 उिापरू को.प.बां. लघु जनु्नर पणेु 0.43 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(250/96)/ प्रशा-3 वि.27-10-1996
51 होळ को.प.बां. लघु बारामती पणेु 1.94 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(242/96)/ प्रशा-3 वि.27-10-1996
52 वलगडु सा.त. लघु उस्मानाबाि उस्मानाबाि 1.75 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(251/96)/ प्रशा-3 वि.27-10-1996
53 केसर जवळगा सा.त. लघु उमरगा उस्मानाबाि 2.74 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(180/96)/ प्रशा-3 वि.27-10-1996
54 येसरठाव ल.पा. लघु अकोले अहमिनगर 9.88 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(287/96)/ प्रशा-3 वि.27-10-1996
55 धनगरवाडी (हांगेवाडी) को.प.बां. लघु श्रीगोंिा अहमिनगर 1.36 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(289/96)/ प्रशा-3 वि.27-10-1996
56 उमराणी ल.पा. लघु जत साांगली 0.85 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(167/96)/ प्रशा-3 वि.27-10-1996
57 साांगवी सांगमेश्वर को.प.बां. लघु आष्टी बीड 1.76 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(267/96)/ प्रशा-3 वि.27-10-1996
58 वकटवाड ल.पा. लघु चांिगड कोल्हापरू 6.60 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(241/96)/ प्रशा-3 वि.27-10-1996
59 कवडगाांव को.प.बां. लघु जामखेड अहमिनगर 0.90 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(283/96)/ प्रशा-3 वि.27-10-1996
60 अजुुनवाडी ल.पा. लघु आटपाडी साांगली 4.06 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(260/96)/ प्रशा-3 वि.27-10-1996
61 वगरवली को.प.बां. लघु जामखेड अहमिनगर 0.40 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(281/96)/ प्रशा-3 वि.27-10-1996
62 नाांिणी प्रकल्प (रावशन व करमनवाडी) लघु कजुत अहमिनगर 0.82 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(266/96)/ प्रशा-3 वि.27-10-1996
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मान्यता प्राप्त किंमत   

(रु.िंोटी)
प्रशासिंीय मान्यता सांदर्भ
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63 चशि को.प.बां. लघु िोर पणेु 0.94 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(277/96)/ प्रशा-3 वि.27-10-1996
64 चपपळवांडी लेंडे स्थळ को.प.बां. लघु जनु्नर पणेु 0.86 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(284/96)/ प्रशा-3 वि.27-10-1996
65 साांगवी (रत्नापरू) को.प.बां. लघु जामखेड अहमिनगर 0.50 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(278/96)/ प्रशा-3 वि.27-10-1996
66 काांडवण ल.पा. लघु शाहुवाडी कोल्हापरू 5.09 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(293/96)/ प्रशा-3 वि.27-10-1996
67 सलेुमान िेवळा (कडाणी) सा.त. लघु आष्टी बीड 2.55 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(276/96)/ प्रशा-3 वि.27-10-1996
68 थोरातवाडी को.प.बां. लघु कजुत अहमिनगर 0.40 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(280/96)/ प्रशा-3 वि.27-10-1996
69 वाळेण ल.पा. लघु मळुशी पणेु 3.66 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(279/96)/ प्रशा-3 वि.27-10-1996
70 मीरे को.प.बां. लघु माळवशरस सोलापरू 4.07 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(205/96)/ कोपबां/प्रशा-3 वि.01-11-1996
71 मुांढवी को.प.बां. लघु मांगळवेढा सोलापरू 2.20 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(314/96)/ कोपबां/प्रशा-3 वि.01-11-1996
72 धरमगाांव को.प.बां. लघु मांगळवेढा सोलापरू 1.58 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(313/96)/ कोपबां/प्रशा-3 वि.01-11-1996
73 धामणगाांव सा.त. लघु आष्टी बीड 1.79 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(303/96)/प्रशा-3 वि.01-11-1996
74 अणिरु सा.त. लघु तळुजापरू उस्मानाबाि 1.90 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(252/96)/प्रशा-3 वि.01-11-1996
75 हडशी क्र.2 ल.पा. लघु मळुशी पणेु 1.72 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(290/96)/ प्रशा-3 वि.01-11-1996
76 वकणी क्र.2 को.प.बां. लघु अक्कलकोट सोलापरू 0.56 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(238/96)/ प्रशा-3 वि.01-11-1996
77 वटकेकरवाडी को.प.बां. लघु जनु्नर पणेु 1.01 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(325/96)/ प्रशा-3 वि.01-11-1996
78 काळुस (वाटेकरवाडी) को.प.बां. लघु खेड पणेु 0.48 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(317/96)/ प्रशा-3 वि.01-11-1996
79 उच्छिल सा.त. लघु जनु्नर पणेु 2.72 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(16896)/ प्रशा-3 वि.01-11-1996
80 बाांगडे को.प.बां. लघु माळवशरस सोलापरू 0.81 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(301/96)/ प्रशा-3 वि.01-11-1996
81 वचनके अनकढाळ लघु साांगोला सोलापरू 0.95 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(322/96)/ प्रशा-3 वि.01-11-1996
82 नाझरे (माण) को.प.बां. लघु साांगोला सोलापरू 1.08 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(233/96)/ प्रशा-3 वि.01-11-1996
83 वमरजगी को.प.बां. लघु अक्कलकोट सोलापरू 1.03 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(236/96)/ प्रशा-3 वि.01-11-1996
84 पारगाव (जो) ल.पा.त.क्र.2 लघु आष्टी बीड 2.20 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(275/96)/लपात क्र.2 वि.01-11-1996
85 वहवरडा ल.पा. लघु िमू उस्मानाबाि 4.62 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(209/96)/ प्रशा-3 वि.01-11-1996
86 नाांिारी सा.त. लघु शाहुवाडी कोल्हापरू 4.09 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(328/96)/ प्रशा-3 वि.01-11-1996
87 खडकत को.प.बां. लघु आष्टी बीड 1.49 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(304/96)/ प्रशा-3 वि.01-11-1996
88 खुांटेफळ (वाटेफळ) सा.त. लघु आष्टी बीड 1.40 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(268/96)/ प्रशा-3 वि.01-11-1996
89 कोयाळ सा.त. लघु आष्टी बीड 1.40 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(274/96)/ प्रशा-3 वि.01-11-1996
90 वाटांबरे को.प.बां. लघु साांगोला सोलापरू 1.09 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(302/96)/ प्रशा-3 वि.01-11-1996
91 मळवांडी ल.पा.त. लघु मावळ पणेु 3.53 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(297/96)/ प्रशा-3 वि.01-11-1996
92 वबवरी को.प.बां. लघु हवेली पणेु 2.50 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(291/96)/ प्रशा-3 वि.01-11-1996
93 कोळेगाव ल.पा.त. लघु माळवशरस सोलापरू 2.58 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(292/96)/ प्रशा-3 वि.01-11-1996
94 सावे को.प.बां. लघु साांगोला सोलापरू 1.33 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(246/96)/ प्रशा-3 वि.01-11-1996
95 वनमगाांव गाांगडा को.प. लघु कजुत अहमिनगर 0.68 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(298/96)/प्रशा-3 वि.01-11-1996
96 घरवनकी को.प.बां. लघु मांगळवेढा सोलापरू 1.78 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(315/96)/ प्रशा-3 वि.01-11-1996

233 to 236



अ.क्र. प्रिंल्पाचे नाांव प्रिंार तालिुंा जिल्हा
मान्यता प्राप्त किंमत   

(रु.िंोटी)
प्रशासिंीय मान्यता सांदर्भ

1 2 3 4 5 6 7
97 काष्टी को.प.बां. (सांतवाडी, ताांिळी खरेवस्ती)लघु श्रीगोंिा अहमिनगर 1.56 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(316/96)/ प्रशा-3 वि.01-11-1996
98 रेनवडी को.प.बां. लघु पारनेर अहमिनगर 0.88 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(321/96)/ प्रशा-3 वि.01-11-1996
99 कोंडोशी सा.त. लघु िुिरगड कोल्हापरू 4.66 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(326/96)/ प्रशा-3 वि.01-11-1996

100 लोटेवाडी को.प.बां. लघु साांगोला सोलापरू 0.83 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(174/96)/ प्रशा-3 वि.01-11-1996
101 हणबरवाडी ल.पा.त. लघु कागल कोल्हापरू 3.73 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(285/96)/ प्रशा-3 वि.01-11-1996
102 मेघोली ल.पा.त. लघु िुिरगड कोल्हापरू 4.70 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(319/96)/ प्रशा-3 वि.01-11-1996
103 साविे (कामतेवाडी) ल.पा.त. लघु राधानगरी कोल्हापरू 6.47 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(327/96)/ प्रशा-3 वि.01-11-1996
104 खडक ओहळ ल.पा.त. (आांबेवाडी) लघु चांिगड कोल्हापरू 3.07 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(309/96)/ प्रशा-3 वि.01-11-1996
105 करांजगाांव ल.पा.त. लघु चांिगड कोल्हापरू 5.86 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(329/96)/ प्रशा-3 वि.01-11-1996
106 रामेश्वर (सौताडा) सा.त. लघु पाटोिा बीड 4.37 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(269/96)/ प्रशा-3 वि.01-11-1996
107 गरुसाळे को.प.बां. लघु पांढरपरू सोलापरू 3.02 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(178/96)/ प्रशा-3 वि.01-11-1996
108 माजगाांव को.प.बां. लघु सातारा सातारा 0.48 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(294/96)/ प्रशा-3 वि.01-11-1996
109 धनगरवाडी ल.पा.त. लघु आजरा कोल्हापरू 3.83 मकृखोववम/प्रमा/(296)/(330/96)/ लपा/प्रशा-3 वि.01-11-1996
110 धबुधबुी बहृत ल.पा.त लघु ि.सोलापरू सोलापरू 11.03 मकृखोववम/(296)/(446/96)/धबुधबुी/बलृपा/ प्रशा-3, वि.07/01/1997

111 विवरगी, बहृत ल.पा.त. लघु जत साांगली 10.88 मकृखोववम/(296)/(453/96)/प्रशा-3/ वि.24/02/1997
112 मरुळी, सा.त लघु उमरगा उस्मानाबाि 3.01 मकृखोववम/(297)/(151/97)/प्रशा-3/ वि.03/03/1997
113 िुसणी, सा.त. लघु उमरगा उस्मानाबाि 1.60 मकृखोववम/(297)/(153/97)/प्रशा-3/ वि.03/03/1997
114 िोत्रा, को.प.बां. लघु पराांडा उस्मानाबाि 2.21 मकृखोववम/(297)/(118/97)/प्रशा-3/ वि.03/03/1997
115 मटुा, सा.त. लघु तळुजापरू उस्मानाबाि 1.95 मकृखोववम/(297)/(150/97)/प्रशा-3/ वि.03/03/1997
116 विघांची, को.प.बां. (यािव माळा) लघु आटपाडी साांगली 0.62 मकृखोववम/(297)/(119/97)/प्रशा-3/ वि.12/05/1997
117 िारफळ, को.प.बां. (वसना) लघु माढा सोलापरू 0.56 मकृखोववम/(297)/(364/97)/प्रशा-3/ वि.04/08/1997
118 महावडकवाडी लपात लघु आटपाडी साांगली 2.73 मकृखोववम/(297)/(122/97)/प्रशा-3/ वि.28/08/1997
119 माळेवस्ती (नेलकरांजी) सा.त. लघु आटपाडी साांगली 2.75 मकृखोववम/(297)/(410/97)/प्रशा-3/ वि.28/08/1997
120 लवककटे्ट, ल.पा.त. लघु चांिगड कोल्हापरू 12.52 मकृखोववम/(297)/(544/97)/प्रशा-3/ वि.01/01/1998
121 वकटवाड क्र.2, ल.पा.त. लघु चांिगड कोल्हापरू 9.44 मकृखोववम/(297)/(608/97)/प्रशा-3/ वि.19/01/1998
122 पाटणे, ल.पा.त. लघु चांिगड कोल्हापरू 6.03 मकृखोववम/(297)/(543/97)/प्रशा-3/ वि.19/01/1998
123 सुांडी, ल.पा.त. लघु चांिगड कोल्हापरू 4.24 मकृखोववम/(297)/(607/97)/प्रशा-3/ वि.19/01/1998
124 करांबळी, ल.पा.त. लघु गडचहग्लज कोल्हापरू 4.87 मकृखोववम/(297)/(1044/97)/प्रशा-3/ वि.19/01/1998
125 वनघोज, को.प.बां. लघु पारनेर अहमिनगर 0.62 मकृखोववम/(297)/(397/97)/प्रशा-3/ वि.23/06/1998
126 कुमशेत को.प.बांधारा लघु जनु्नर पणेु 1.79 मकृखोववम/(297)/(557/97)/प्रमा/प्रशा/लपा-3/1142, वि.5/2/1999
127 चचचोली (पळसगाांव) सा.त. लघु उमरगा उस्मानाबाि 5.31 मकृखोववम/(298)/(1022/98)/लपा-2, वि.9/2/1999
128 तलमोडवाडी सा.त. लघु उमरगा उस्मानाबाि 1.87 मकृखोववम/(298)/(340/98)/लपा-2, वि.9/2/1999
129 िगड धानोरा सा.त. लघु उमरगा उस्मानाबाि 12.83 मकृखोववम/(298)/(1004/98)/लपा-2, वि.9/2/1999
130 वागिरी सा.त. लघु उमरगा उस्मानाबाि 1.80 मकृखोववम/(298)/(342/99)/लपा-2, वि.9/2/1999
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131 गुांजोटी सा.त. लघु उमरगा उस्मानाबाि 2.13 मकृखोववम/(298)/(885/98)/लपा-2, वि.9/2/1999
132 किेर सा.त. लघु उमरगा उस्मानाबाि 2.22 मकृखोववम/(298)/(343/98)/लपा-2, वि.9/2/1999
133 िाळींब सा.त. लघु उमरगा उस्मानाबाि 2.98 मकृखोववम/(298)/(1040/98)/लपा-2, वि.9/2/1999
134 केमवाडी सा.त. लघु तळुजापरू उस्मानाबाि 3.59 मकृखोववम/(298)/(343/98)/लपा-2, वि.9/2/1999
135 आलरू सा.त. लघु उमरगा उस्मानाबाि 2.06 मकृखोववम/(298)/(351/98)/लपा-2, वि.9/2/1999
136 खसगी सा.त. लघु तळुजापरू उस्मानाबाि 2.31 मकृखोववम/(298)/(93/99)/लपा-2, वि.9/2/1999
137 चसिफळ सा.त. लघु तळुजापरू उस्मानाबाि 2.64 मकृखोववम/(298)/(1062/98)/लपा-2, वि.10/2/1999
138 अपचसगा सा.त. लघु तळुजापरू उस्मानाबाि 1.81 मकृखोववम/(298)/(1063/98)/लपा-2, वि.10/2/1999
139 धोवत्र सा.त. लघु तळुजापरू उस्मानाबाि 2.21 मकृखोववम/(298)/(1166/98)/लपा-2/3637 वि.25/2/1999
140 किमवाडी सा.त. लघु तळुजापरू उस्मानाबाि 1.64 मकृखोववम/(298)/(676/98)/लपा-2/3636वि.25/2/1999
141 चनबतू को.प.ब. लघु बारामती पणेु 1.39 मकृखोववम/(298)/(775/98)/लपा-3/3734, वि.3/5/1999
142 अमतृचलग खडा ल.पा.त. लघु जामखेड अहमिनगर 1.68 मकृखोववम/(299)/(307/99)/लपा-3/3732, वि.3/5/1999
143 ितूवडा जोड तलाव लघु जामखेड अहमिनगर 3.23 मकृखोववम/(299)/(306/99)/लपा-3/3733, वि.3/5/1999
144 शहापरू सा.त.क्र.1 लघु तळुजापरू उस्मानाबाि 3.31 मकृखोववम/(298)/(1003/98)/लपा-2/4295 वि.21/5/1999
145 वकलज सा.त. लघु तळुजापरू उस्मानाबाि 2.02 मकृखोववम/(298)/(681/98)/लपा-2/4296 वि.21/5/1999
146 वाणेगाव सा.त. लघु तळुजापरू उस्मानाबाि 1.81 मकृखोववम/(298)/(1100/98)/लपा-2/4297 वि.21/5/1999
147 िेवचसगा (तळु) सा.त. लघु तळुजापरू उस्मानाबाि 1.87 मकृखोववम/(298)/(1064/98)/लपा-2/4294 वि.21/5/1999
148 सलगरा (वि) सा.त. लघु तळुजापरू उस्मानाबाि 2.69 मकृखोववम/(298)/(696/98)/लपा-2/4293 वि.21/5/1999

149 वचवरी उमरगा सा.त. लघु तळुजापरू उस्मानाबाि 2.32 मकृखोववम/(298)/(1099/98)/लपा-2/4290 वि.21/5/1999
150 अरबळी सा.त. लघु तळुजापरू उस्मानाबाि 1.49 मकृखोववम/(298)/(1101/98)/लपा-2/4292 वि.21/5/1999
151 खिुावडी सा.त. लघु तळुजापरू उस्मानाबाि 1.97 मकृखोववम/(298)/(1023/98)/लपा-2/4291 वि.21/5/1999
152 चपपरी घमुरी को.प.बां. (पलूवजा) लघु आष्टी बीड 1.11 मकृखोववम/(299)/(273/99)/लपा-2, वि.8/6/1999
153 वनम्नखैरी बहृत ल.पा.त. लघु पराांडा उस्मानाबाि 18.82 मकृखोववम/(299)/(67/99)/लपा-2, वि.8/6/1999
154 वाटेफळ सा.त. लघु पराांडा उस्मानाबाि 5.70 मकृखोववम/(299)/(296/99)/लपा-2, वि.8/6/1999
155 आवार चपपरी को.प.ब. लघु पराांडा उस्मानाबाि 1.20 मकृखोववम/(299)/(187/99)/लपा-2, वि.8/6/1999
156 बळेवाडी सा.त. लघु आष्टी बीड 2.39 मकृखोववम/(299)/(32/99)/लपा-2, वि.8/6/1999
157 टाकळचसग को.प.ब. लघु आष्टी बीड 1.11 मकृखोववम/(298)/(1002/98)/लपा-2, वि.8/6/1999
158 िुरेवाडी सा.त. लघु पाटोिा बीड 2.85 मकृखोववम/(299)/(272/99)/लपा-2, वि.8/6/1999
159 लाांबरवाडी सा.त. लघु पाटोिा बीड 1.73 मकृखोववम/(298)/(1000/98)/लपा-2, वि.8/6/1999
160 आांबेवाडी ल.पा. लघु चांिगड कोल्हापरू 11.70 मकृखोववम/(298)/(470/98)/लपा-2, वि.6/7/1999
161 मटुा क्र.2 सा.त. लघु तळुजापरू उस्मानाबाि 3.02 मकृखोववम/(299)/(364/99)/प्रमा/लपा-2, वि.7/7/1999
162 वडगाांव (िेव) सा.त. लघु तळुजापरू उस्मानाबाि 3.02 मकृखोववम/(298)/(700/98)/लपा-2, वि.9/7/1999
163 होटी सा.त. लघु तळुजापरू उस्मानाबाि 1.46 मकृखोववम/(298)/(886/98)/लपा-2, वि.9/7/1999
164 केशेगाांव सा.त. लघु तळुजापरू उस्मानाबाि 1.90 मकृखोववम/(298)/(1095/98)/लपा-2, वि.9/7/1999
165 लोहगाांव सा.त. लघु तळुजापरू उस्मानाबाि 1.53 मकृखोववम/(298)/(1214/98)/लपा-2, वि.9/7/1999

233 to 236



अ.क्र. प्रिंल्पाचे नाांव प्रिंार तालिुंा जिल्हा
मान्यता प्राप्त किंमत   

(रु.िंोटी)
प्रशासिंीय मान्यता सांदर्भ

1 2 3 4 5 6 7
166 शेळगाांव सा.त. लघु पराांडा उस्मानाबाि 2.04 मकृखोववम/(299)/(322/98)/लपा-2, वि.9/7/1999
167 नांिगाांव सा.त. लघु तळुजापरू उस्मानाबाि 2.21 मकृखोववम/(298)/(1052/98)/लपा-2, वि.9/7/1999
168 िेवकुरळी सा.त. लघु तळुजापरू उस्मानाबाि 1.95 मकृखोववम/(298)/(702/98)/प्रमा/लपा-2, वि.16/8/1999
169 तामलवाडी सा.त. लघु तळुजापरू उस्मानाबाि 2.95 मकृखोववम/(298)/(702/98)/प्रमा/लपा-2, वि.16/8/1999
170 सपुतगाांव सा.त. लघु उमरगा उस्मानाबाि 1.65 मकृखोववम/(298)/(1089/98)/प्रमा/लपा-2, वि.12/8/1999
171 िोसगा सा.त. लघु उमरगा उस्मानाबाि 1.95 मकृखोववम/(299)/(522/98)/प्रमा/लपा-2, वि.12/8/1999
172 जेवळी सा.त. क्र.1 लघु उमरगा उस्मानाबाि 2.24 मकृखोववम/(298)/(349/98)/प्रमा/लपा-2, वि.12/8/1999
173 माळेगाांव पाांढरी सा.त. लघु उमरगा उस्मानाबाि 2.01 मकृखोववम/(298)/(350/98)/प्रमा/लपा-2, वि.12/8/1999
174 वडगाांव सा.त. लघु उमरगा उस्मानाबाि 2.05 मकृखोववम/(298)/(887/98)/प्रमा/लपा-2, वि.12/8/1999
175 पाांडोझरी सा.त. लघु जत साांगली 5.76 मकृखोववम/(297)/(1057/97)/प्रमा/लपा-2, वि.23/9/1999
176 सावरगाांव सा.त. लघु तळुजापरू उस्मानाबाि 4.94 मकृखोववम/प्रमा/(298)/(372/98)/लपा-2, वि.1/10/1999
177 वशरसगाांव कोटा को.प.ब. लघु वशरुर पणेु 1.58 मकृखोववम/(299)/(727/99)/प्रमा/लपा-1, वि.26/11/1999
178 कुसवडे ल.पा.त. लघु सातारा सातारा 5.88 मकृखोववम/प्रमा/(299)/(761/99)/लपा-3, वि.04/12/1999
179 काळगाांव ल. पा. त. लघु पाटण सातारा 5.57 मकृखोववम./(299)/(556/99)/प्रमा/लपा-3, वि. 29-01-2000
180 नागनवाडी ल. पा. त. लघु िुिरगड कोल्हापरू 12.93 मकृखोववम./(299)/(462/99)/प्रमा/लपा-3/ 925 वि. 31-01-2000
181 गडिावणे ल.पा.त. (चशिेवाडी) लघु मळुशी पणेु 3.44 मकृखोववम./ (299)/ (463/99)/ प्रमा. / लपा-3/ 1227, वि. 05-02-2000
182 माांडकी को. प. बां. लघु परुांिर पणेु 1.08 मकृखोववम./(298)/(818/98)/प्रमा./लपा-3/1314, वि.08-02-2000
183 िाांडगाांव ल. पा. त. लघु पारनेर अहमिनगर 2.69 मकृखोववम./ (22000)/ (86/2000)/प्रमा/लपा-3/1653, वि. 21-02-2000
184 वनवकणे ल. पा. त. लघु पाटण सातारा 8.18 मकृखोववम./ (22000)/(112/2000)/ प्रमा./लपा-3/1836, वि.28-02-2000
185 वनमगाांव िडेु (तामखरवाडी) 

को.प.बां.
लघु वशरुर पणेु 0.80 मकृखोववम./(22000)/(115/2000)/ प्रमा./लपा-3/2005, वि.02-03-2000

186 जळगाांव (कप.) को. प. बां. लघु बारामती पणेु 1.24 मकृखोववम./ (22000)/ (126/2000)/ प्रमा./लपा-1/2006, वि.02-03-2000
187 ब-हाणपरू (नेपतवळण) को. प. बां. लघु बारामती पणेु 1.23 मकृखोववम./(22000)/(125/2000)/ प्रमा./लपा-1/2007, वि.02-03-2000
188 फोंडावाडा (गावठाणे) को.प. बां. लघु बारामती पणेु 0.87 मकृखोववम./ (22000)/ (123/2000)/ प्रमा./लपा-1/2008, वि.02-03-2000
189 वाळकी को. प. बां. लघु नगर अहमिनगर 1.15 मकृखोववम./(22000)/ (135/2000)/ प्रमा./लपा-3/2379, वि.13-03-2000
190 वबबी ल. पा. त. लघु पाटण सातारा 11.24 मकृखोववम./(22000)/(243/2000)/35017/प्रमा./लपा-1, वि.13-04-2000
191 वचटेघर ल. पा. त. लघु पाटण सातारा 7.56 मकृखोववम./(22000)/(241/2000)/35018/प्रमा./लपा-1, वि.13-04-2000
192 कासाडे ल.पा.त. लघु शाहूवाडी कोल्हापरू 8.54 मकृखोववम./ (200)/ (180/2000)/ प्रमा./लपा-2 /4398, वि.09-05-2000
193 चिडलकोप ल. पा. त. लघु चांिगड कोल्हापरू 5.12 मकृखोववम./ (200)/ (190/2000)/ प्रमा./लपा-2 /4399, वि.09-05-2000
194 शेगाांव क्र.2, सा. त. लघु जत साांगली 2.17 मकृखोववम./ (200)/ (231/2000)/ प्रमा./लपा-2 /4400, वि.09-05-2000
195 हुांबली ल. पा. त. लघु पाटण सातारा 6.69 मकृखोववम./(22000)/(113/2000)/प्रमा./लपा-3 /4526, वि.12-05-2000
196 काांवजणे ल. पा. त. लघु चांिगड कोल्हापरू 9.17 मकृखोववम./ (200)/ (255/2000)/ प्रमा./लपा-2 /4545, वि.12-05-2000
197 हात्तीि क्र. 2 सा. त. लघु साांगोला सोलापरू 4.05 मकृखोववम./(22000)/(314/2000)/ प्रमा./लपा-1 /5089, वि.31-05-2000
198 सातन िधुनी, को. प. बां. लघु अक्कलको

ट
सोलापरू 1.90 मकृखोववम./(22000)/(090/2000)/ प्रमा./लपा-1 /5090, वि.31-05-2000

199 बामणी, को. प. बां. लघु साांगोला सोलापरू 2.36 मकृखोववम./ (200)/ (320/2000)/ प्रमा./लपा-1 /5091, वि.31-05-2000
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अ.क्र. प्रिंल्पाचे नाांव प्रिंार तालिुंा जिल्हा
मान्यता प्राप्त किंमत   

(रु.िंोटी)
प्रशासिंीय मान्यता सांदर्भ

1 2 3 4 5 6 7
200 हात्तीि क्र. 1 सा. त. लघु साांगोला सोलापरू 2.44 मकृखोववम./(22000)/(317/2000)/प्रमा./लपा-1 /5092, वि.31-05-2000
201 एखतपरू (सालखेडा) सा. त. लघु साांगोला सोलापरू 2.19 मकृखोववम./ (22000)/(355/2000)/प्रमा./लपा-1 /5093, वि.31-05-2000
202 केळोशी ब.ु// (बैलगोंड) ल.पात. लघु राधानगरी कोल्हापरू 10.74 मकृखोववम./ (200)/ (413/2000)/ प्रमा./लपा-2, वि.31-05-2000
203 कचरेवाडी ल. पा. त. लघु माळवशरस सोलापरू 5.90 मकृखोववम./ (22000)/(268/2000)/ प्रमा./लपा-1 /5272, वि.06-06-2000
204 जाांबडु को. प. बां. लघु माळवशरस सोलापरू 3.57 मकृखोववम./ (297)/ (1010/97)/ प्रमा./लपा-1 / 5273, वि.06-06-2000
205 करजगी सा. त. लघु अक्कलको

ट
सोलापरू 2.45 मकृखोववम./(22000)/(316/2000)/ प्रमा./लपा-1 / 5274, वि.06-06-2000

206 मांगरुळ सा. त. लघु अक्कलको
ट

सोलापरू 2.38 मकृखोववम./(22000)/(318/2000)/ प्रमा./लपा-1 / 5275, वि.06-06-2000
207 घोळसगाांव सा. त. लघु अक्कलको

ट
सोलापरू 3.22 मकृखोववम./(22000)/(455/2000)/ प्रमा./लपा-1 / 5290, वि.07-06-2000

208 सातविधुनी सा. त. लघु अक्कलको
ट

सोलापरू 2.08 मकृखोववम./(22000)/(412/2000)/ प्रमा./लपा-1 / 5291, वि.07-06-2000
209 चपपळगाांव (सतीकोन) को.प.बां. लघु जनु्नर पणेु 0.63 मकृखोववम./(200)/(474/2000)/ प्रमा./लपा-2 / 5707, वि.17-06-2000
210 ओतरु (वाकवस्ती) जकॅमाथा को. 

प.बां.
लघु जनु्नर पणेु 0.81 मकृखोववम./(200)/(525/2000)/ प्रमा./लपा-2 /5852, वि.21-06-2000

211 वशगनहळ्ळी को.प.बां. लघु जत साांगली 0.99 मकृखोववम./ (200)/ (486/2000)/ प्रमा./लपा-2 / 5853, वि.21-06-2000
212 खोजनवाडी सा.त. लघु जत साांगली 4.01 मकृखोववम./ (200)/ (487/2000)/ प्रमा./लपा-2 / 5854, वि.21-06-2000
213 घांगाळिरा ल.पात. लघु जनु्नर पणेु 4.55 मकृखोववम./ (200)/ (526/2000)/ प्रमा./लपा-2 / 5878, वि.22-06-2000
214 चपपळवांडी (वैशाख खेडे),को.प.बां. लघु जनु्नर पणेु 1.24 मकृखोववम./(22000)/(287/2000)/प्रमा./लपा-3 /6013, वि.27-06-2000
215 माळवाडी (लडकतमळा), को.प.बां. लघु बारामती पणेु 1.24 मकृखोववम./(22000)/ (36/2000)/ प्रमा./लपा-3 / 6014, वि.27-06-2000
216 िरीबडची ल. पा. त. लघु जत साांगली 3.51 मकृखोववम./ (200)/ (539/2000)/ प्रमा./लपा-2 / 8052 वि.10-08-2000
217 कोंढवळ सा.त. लघु आांबेगाांव पणेु 3.16 मकृखोववम./(22000)/(548/2000)/ प्रमा./लपा-3 / 8094, वि.11-08-2000
218 अांकलगी सा.त. लघु जत साांगली 8.68 मकृखोववम./ (200)/ (538/2000)/ प्रमा./लपा-2 / 8094, वि.18-08-2000
219 जलकोट सा.त. लघु तळुजापरू उस्मानाबाि 2.46 मकृखोववम./ (298)/ (1094/98)/ प्रमा./लपा-2 / 8628, वि.29-08-2000
220 पौट सा.त. लघु मांगळवेढा सोलापरू 4.32 मकृखोववम./ (22000)/(496/2000)/ प्रमा./लपा-1 /10292, वि.20-10-2000
221 सोनलेु ल.पा.त. लघु शाहूवाडी कोल्हापरू 7.72 मकृखोववम./(22000)/ (864/2000)/ प्रमा./लपा-2/10869, वि.08-11-2000
222 तोरणी सा.त. लघु अक्कलको

ट
सोलापरू 1.53 मकृखोववम./(22000)/(495/2000)/ प्रमा./लपा-1 /11077, वि.16-11-2000

223 तलवार मध्यम प्रकल्प ते लपात 
पारगाांव जोगेश्वरी क्र.2,लपात. 

लघु आष्टी बीड 0.45 मकृखोववम./ (700)/ (924/2000)/ प्रमा./लपा-2 /11071, वि.16-11-2000
224  t लघु साांगोला सोलापरू 2.73 मकृखोववम/(200)/(310/00)/प्रमा/ लपा-1/8362, वि.23/10/2002
225 वाफेगाांव को.प.बां. लघु माळवशरस सोलापरू 4.96 मकृखोववम/(22000)/(542/2000)/ प्रमा/ लपा-1, वि.25/04/2003
226 िोंगवली, ल.पा.त. लघु िोर पणेु 6.75 मकृखोववम/प्रमा/203/(504/2003)/लपा-3/ 305, वि.09/01/2004
227 िाटवनमगाव, को.प.बां. लघु इांिापरू पणेु 4.03 मकृखोववम/प्रमा/201/(223/01)/लपा-3/ 528,वि.17/1/2004
228 पेडगाव, को.प.बां. लघु िौंड पणेु 4.53 मकृखोववम/प्रमा/(203)/(774/03)/लपा-3/ 1673,वि.27/02/2004 शधु्िीपत्रक-

2191, वि.15/04/2004229 फोंडवशरस, लपात उांचीवाढ 
(1.60मी.ने)

लघु माळवशरस सोलापरू 0.74 मकृखोववम/चसव्य-3/4(172/2004)/ 4780, वि.24/06/2004
230 वनमगाव, ल.पा.त. (उांची वाढ 

(1मी.ने)
लघु माळवशरस सोलापरू 1.81 मकृखोववम/चसव्य-3/4(172/2004)/ 4781,वि.24/06/2004

231 वगरझणी,ल.पा.त. (उांची वाढ (1 
मी.ने)

लघु माळवशरस सोलापरू 0.57 मकृखोववम/चसव्य-3/4(172/2004)/ 4782,वि.24/06/2004
232 सलुतानगािे, सा.त. लघु खानापरू साांगली 2.34 मकृखोववम/(200)/(1097/2000)/प्रमा/लपा-2/5349,वि.14/07/2004
233 कानगाव को.प.बां. लघु िौंड पणेु 5.92 मकृखोववम/प्रमा/(204)/(278/2004)//लपा-3/6294,वि.13/08/2004
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अ.क्र. प्रिंल्पाचे नाांव प्रिंार तालिुंा जिल्हा
मान्यता प्राप्त किंमत   

(रु.िंोटी)
प्रशासिंीय मान्यता सांदर्भ

1 2 3 4 5 6 7
234 अांबेहोळ, सा.त. लघु उस्मानाबाि उस्मानाबाि 1.92 मकृखोववम/प्रमा/(205)/(695/2005)//लपा-2/606,वि.23/01/2006
235 इनामगाव (नलगेमळा) को.प.बां. लघु वशरुर पणेु 2.53 मकृखोववम/प्रमा/02/(538/2005)/ लपा-2/उअ-4/2592,वि.31/03/2006
236 पाांढरी, सा.त. लघु आष्टी बीड 4.27 मकृखोववम/प्रमा/(207)/(475/2007)/लपा-2/10567,वि.12/12/2007.
237 कडा, को.प.बां. लघु आष्टी बीड 2.09 मकृखोववम/प्रमा/(207)/(469/2007/ लपा-2/10565,वि.12/12/2007.
238 कऱ्हेवाडी, सा.त. लघु आष्टी बीड 4.61 मकृखोववम/प्रमा/(207)/(236/2007/ लपा-2/10566,वि.12/12/2007.
239 चपपरी घमुरी सा.त. लघु आष्टी बीड 3.03 मकृखोववम/प्रमा/(207)/(236/2007/ लपा-2/10564,वि.12/12/2007.
240 वधडी, को.प.बां. लघु आष्टी बीड 2.56 मकृखोववम/प्रमा/(207)/(497/2007/ लपा-2/10563,वि.12/12/2007.
241 चपपळ सटुी को.प.बां. लघु आष्टी बीड 1.85 मकृखोववम/प्रमा/(470)/(497/2007/ लपा-2/10562,वि.12/12/2007.

729.48एिूंण :- 
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(किंमत रु. िंोटीमध्ये)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ´ÉÉºÉxÉÒ (¤ÉÖ) (¨É) मध्यम प्रकल्प +SÉ±É{ÉÚ®ú +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 102.82 14.2.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

2 näù´É±É¨ÉÉ®úÒ (¨É) मध्यम प्रकल्प +½äþ®úÒ MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ 45.05 16.9.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

3 ®äúMÉÖÆ`öÉ (¨É) मध्यम प्रकल्प ÊºÉ®úÉåSÉÉ MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ 35.00 16.9.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

4 ]õÉEò³ýÒ b÷Éä±ÉÉ®úÒ (¨É) मध्यम प्रकल्प nùÉ®ú´½þÉ ªÉ´ÉiÉ¨ÉÉ³ý 122.16 24.10.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

305.03

वििरणपत्र 2.1

महामंडळाचे अंतर्गत विलेल्या प्रमा बाबतचा तपशील

(िंालािधी िर्ग 1998 ते 2012)
Ê´Énù¦ÉÇ {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú Ê´ÉEòÉºÉ ¨É½þÉ¨ÉÆb÷³ý, xÉÉMÉ{ÉÚ®ú.

एिूंण :- 

,+.

GÆò.

¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆnù¦ÉÇ|ÉEò±{ÉÉSÉä xÉÉ´É ÊVÉ±½þÉiÉÉ±ÉÖEòÉप्रिंल्प प्रिंार ¨ÉÚ³ý 

|É.¨ÉÉ.ËEò¨ÉiÉ

¨É½þÉ¨ÉÆb÷³ýÉSÉä 

ÊxÉhÉÇªÉ ÊnùxÉÉÆEò
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(किंमत रु. िंोटीमध्ये)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ½þ±nùÒ{ÉÖ®úÉxÉÒ =.ËºÉ.ªÉÉä उसिंयो SÉÉ¨ÉÉä¶ÉÔ MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ 55.33 19.3.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

2 ¨É½þÉMÉÉÆ´É MÉ®úÉÇ =ËºÉªÉÉä उसिंयो +½äþ®úÒ MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ 39.77 30.4.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

3 b÷ÉåMÉ®úMÉÉÆ´É `öÉhÉäMÉÉÆ´É ={ÉºÉÉ उसिंयो +É®ú¨ÉÉä®úÒ MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ 31.46 30.4.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

4 EòÉä]õMÉ±É =ËºÉªÉÉä उसिंयो MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ 40.30 30.4.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

5 ÊSÉSÉPÉÉ]õ ={ÉºÉÉ उसिंयो Eöò½þÒ xÉÉMÉ{ÉÚ®ú 55.71 30.4.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

6 iÉäfø´ÉÉ Ê¶É´ÉhÉÒ (Ê¤É®úºÉÉä±ÉÉ) =ËºÉªÉÉä उसिंयो MÉÉåÊnùªÉÉ MÉÉåÊnùªÉÉ 44.99 26.5.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

7 =Æ¤Éb÷ÉÇ ¤ÉÉVÉÉ®ú =ËºÉªÉÉä उसिंयो EòÉ®ÆúVÉÉ ´ÉÉÊ¶É¨É 38.30 18.2.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

8 iÉ³ýÉänùÒ¨ÉÉäEòÉºÉÉ  =Ê´ÉªÉÉä उसिंयो SÉÉ¨ÉÉä¶ÉÔ MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ 57.17 27.2.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

363.03

महामंडळाचे अंतर्गत दिलेल्या प्रमा बाबतचा तपशील

(िंालावधी वर्ग 1998 ते 2012)

दववरणपत्र 2.1

एिूंण :- 

Ê´Énù¦ÉÇ {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú Ê´ÉEòÉºÉ ¨É½þÉ¨ÉÆb÷³ý, xÉÉMÉ{ÉÚ®ú.

,+.
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(किंमत रु. िंोटीमध्ये)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ,=¨ÉÉ ¤Éì®äúVÉ (¨É) बरेॅज ¨ÉÖiÉÔVÉÉ{ÉÚ®ú ,+¨É®úÉ´ÉiÉÒ 78.62 31.8.07 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

2 EòÉ]õäõ{ÉÚhÉÉÇ ¤Éì®äúVÉ बरेॅज ¨ÉÖiÉÔVÉÉ{ÉÚ®ú ,+¨É®úÉ´ÉiÉÒ 69.97 31.8.07 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

3 Eòx½þÉxÉ xÉnùÒ |ÉEò±{É (EòÉäSÉÒ ¤Éì®äúVÉ) बरेॅज ºÉÉ´ÉxÉä®ú xÉÉMÉ{ÉÚ®ú 262.25 31.8.07 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

4 {ÉäføÒ ¤Éì®äúVÉ =ËºÉªÉÉä (¨É) बरेॅज +¨É®úÉ´ÉiÉÒ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 62.76 30.4.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

5 ´ÉvÉÉÇ ¤Éì®äúVÉ (¨É) बरेॅज ¤ÉÉ¦ÉÖ³ýMÉÉÆ´É ªÉ´ÉiÉ¨ÉÉ³ý 190.00 22.10.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

6 {ÉÖhÉÉÇ ¤Éì®äúVÉ Gò.2 (¨É) बरेॅज iÉä±½þÉ®úÉ +EòÉä±ÉÉ 181.99 24.10.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

7 PÉÉåMÉ¶ÉÒ ¤Éì®äúVÉ (¨É) बरेॅज ¨ÉÖÌiÉVÉÉ{ÉÚ®ú +EòÉä±ÉÉ 170.15 23.12.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

8 ]õhÉEòÉ ¤Éì®äúVÉ बरेॅज ´ÉÉÊ¶É¨É ´ÉÉÊ¶É¨É 6.94 12.2.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

9 VÉÖ¨Éb÷É ¤Éì®äúVÉ बरेॅज ´ÉÉÊ¶É¨É ´ÉÉÊ¶É¨É 9.61 12.2.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

10 VÉªÉ{ÉÚ®ú ¤Éì®äúVÉ बरेॅज ´ÉÉÊ¶É¨É ´ÉÉÊ¶É¨É 7.82 12.2.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

11 ºÉÉäxÉMÉ´½þÉhÉ ¤Éì®äúVÉ बरेॅज ´ÉÉÊ¶É¨É ´ÉÉÊ¶É¨É 8.68 12.2.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

12 SÉÆpù¦ÉÉMÉÉ ¤Éì®äúVÉ बरेॅज nùªÉÉÇ{ÉÚ®ú अमरावती 85.57 12.2.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

13 Eò´É`öÉ ¤Éì®äúVÉ
¤Éì®äúVÉ ¤ÉÉ³ýÉ{ÉÚ®ú +EòÉä±ÉÉ 70.66 9.6.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

14 ÊSÉSÉb÷Éä½þ ¤Éì®äúVÉ
¤Éì®äúVÉ SÉÉ¨ÉÉä¶ÉÔ MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ 282.73 23.6.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

15 वाघाडी बरेॅज ¤Éì®äúVÉ
दर्यापरू अमरावती 49.20 281.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

16 ददडोरा बरेॅज ¤Éì®äúVÉ
वरोरा चंद्रपरू 476.81 6.709 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

2013.76

वििरणपत्र 2.1

महामंडळाचे अंतर्गत विलेल्या प्रमा बाबतचा तपशील
(िंालािधी िर्ग 1998 ते 2012)

एिूंण :- 

Ê´Énù¦ÉÇ {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú Ê´ÉEòÉºÉ ¨É½þÉ¨ÉÆb÷³ý, xÉÉMÉ{ÉÚ®ú.
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(किंमत रु. िंोटीमध्ये)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ¨Éè®úÉ³ýb÷Éä½þ (±É) लपायो ¨ÉÉ±ÉäMÉÉÆ´É ´ÉÉÊ¶É¨É 6.19 18.7.07 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

2 VÉxÉÖxÉÉ ºÉÉäxÉ´É³ý (±É) लपायो ´ÉÉÊ¶É¨É ´ÉÉÊ¶É¨É 8.49 18.7.07 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

3 ºÉÖEò³ýÒ (ºÉÆOÉÉ)  (±É) लपायो +EòÉä±ÉÉ +EòÉä±ÉÉ 11.07 18.7.07 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

4 SÉÉÆnùºÉÚ®úÉ (±É) लपायो +¨É®úÉ´ÉiÉÒ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 6.78 28.11.07 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

5 Ê]õ¨É]õÉ±ÉÉ (±É) लपायो xÉÉÆnùMÉÉ´É JÉÆbä÷. +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 9.24 30.1.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

6 Ê]õ¨É]õÉ±ÉÉ (±É) लपायो xÉÉÆnùMÉÉ´É JÉÆbä÷. +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 9.24 30.1.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

7 ®úÉªÉMÉb÷ (±É) लपायो SÉÉÆnÚù®ú ®äú±´Éä +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 38.29 28.2.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

8 ºÉÉ±ÉÆMÉ]õÉä±ÉÉ (SÉÖ±É¤ÉÆnù) लपायो ºÉb÷Eò +VÉÖÇxÉÒ MÉÉäåÊnùªÉÉ 7.33 30.4.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

9 ºÉÉäxÉMÉÉÆ´É (Ê¶É´ÉhÉÒ) 

¤ÉÞ½þiÉ ±É.{ÉÉ.ªÉÉä. (±É)

लपायो SÉÉÆnÚù®ú ®äú±´Éä +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 30.60 30.4.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

10 ºÉÉ±Éä½äþ]õÒ लपायो ¦ÉÆb÷É®úÉ ¦ÉÆb÷É®úÉ 7.45 30.4.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

11 {ÉÉä{É]õJÉäb÷ ]õ{{ÉÉ-2 (±É) लपायो +EòÉä]õ +EòÉä±ÉÉ 30.25 9.5.2008 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

12 EÖò{É]õÉ (±É) लपायो ¨ÉÉxÉÉä®úÉ ´ÉÉÊ¶É¨É 10.03 30.6.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

13 <ÂÆúMÉ±É´ÉÉb÷Ò (±É) लपायो ¨ÉÉxÉÉä®úÉ ´ÉÉÊ¶É¨É 6.38 22.07.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

14 ZÉÉ]õ¨ÉZÉ®úÒ (±É) लपायो ´É¯ûb÷ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 10.84 22.07.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

15 Ê¦É¨Éb÷Ò (±É) लपायो ´É¯ûb÷ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 14.27 22.07.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

16 ZÉÉ]õ¨ÉZÉ®úÒ (±É) लपायो ´É¯ûb÷ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 10.84 22.07.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

17 Ê¦É¨Éb÷Ò (±É) लपायो ´É¯ûb÷ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 14.27 22.07.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

18 ½þ]õ´ÉÉZÉÆ®úÒ (±É) लपायो ¨ÉÉ®äúMÉÉÆ´É ªÉ´ÉiÉ¨ÉÉ³ý 8.22 22.07.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

19 nù½äþMÉÉÆ´É(MÉÉ®úMÉÉä]õÒ) (±É) लपायो ®úÉ³äýMÉÉÆ´É ªÉ´ÉiÉ¨ÉÉ³ý 12.50 22.07.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

20 ±ÉJÉ¨ÉÉ{ÉÚ®ú (±É) लपायो ªÉ´ÉiÉ¨ÉÉ³ý ªÉ´ÉiÉ¨ÉÉ³ý 5.21 22.07.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

¨ÉÚ³ý 

|É.¨ÉÉ.ËEò¨ÉiÉ

¨É½þÉ¨ÉÆb÷³ýÉSÉä ÊxÉhÉÇªÉ 

ÊnùxÉÉÆEò

¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆnù¦ÉÇ

Ê´Énù¦ÉÇ {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú Ê´ÉEòÉºÉ ¨É½þÉ¨ÉÆb÷³ý, xÉÉMÉ{ÉÚ®ú.

वििरणपत्र 2.1

(िंालािधी िर्ष 1998 ते 2012)

महामंडळाचे अंतर्षत विलेल्या प्रमा बाबतचा तपशील
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1 2 3 4 5 6 7 8

¨ÉÚ³ý 

|É.¨ÉÉ.ËEò¨ÉiÉ

¨É½þÉ¨ÉÆb÷³ýÉSÉä ÊxÉhÉÇªÉ 

ÊnùxÉÉÆEò

¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆnù¦ÉÇ,+.

GÆò.

|ÉEò±{ÉÉSÉä xÉÉ´É प्रिंल्प प्रिंार iÉÉ±ÉÖEòÉ ÊVÉ±½þÉ

21 +ÉEò{ÉÚ®úÒ (±É) लपायो ªÉ´ÉiÉ¨ÉÉ³ý ªÉ´ÉiÉ¨ÉÉ³ý 34.88 22.07.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

22 SÉÉÆnùZ (±É) लपायो ¨ÉÆMÉ¯û³ý{ÉÒ®ú ´ÉÉÊ¶É¨É 5.07 31.07.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

23 vÉÉ¨ÉhÉÒ (±É) लपायो EòÉ®ÆúVÉÉ ´ÉÉÊ¶É¨É 5.96 31.07.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

24 ºÉÉ±É<Ç ¨ÉÉäEòÉºÉÉ लपायो {ÉÉ®úÊ¶É´ÉxÉÒ xÉÉMÉ{ÉÚ®ú 6.60 31.7.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

25 MÉÉªÉ´É³ý (±É) लपायो EòÉ®ÆúVÉÉ ´ÉÉÊ¶É¨É 6.32 21.08.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

26 ¨ÉxÉ{ÉÚ®ú (±É) लपायो ªÉ´ÉiÉ¨ÉÉ³ý ªÉ´ÉiÉ¨ÉÉ³ý 4.35 21.08.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

27 ªÉä´ÉiÉÉ (±É) लपायो EòÉ®ÆúVÉÉ ´ÉÉÊ¶É¨É 6.89 25.08.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

28 ¥É¨½þÉ (±É) लपायो ´ÉÉÊ¶É¨É ´ÉÉÊ¶É¨É 5.29 19.09.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

29 JÉ®ú¤ÉÒ (±É) लपायो xÉä®ú ªÉ´ÉiÉ¨ÉÉ³ý 6.35 27.09.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

30 ®úÉ{Éä®úÒ (±É) लपायो ´ÉÉÊ¶É¨É ´ÉÉÊ¶É¨É 6.84 30.09.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

31 ¦ÉMÉÉb÷Ò (±É) लपायो SÉÉÆnÚù®ú ¤ÉÉVÉÉ®ú +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 19.54 3.10.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

32 Ê½þ´É®úÉ ºÉÆOÉÉ½þEò (±É) लपायो ¨ÉÉxÉÉä®úÉ ´ÉÉÊ¶É¨É 6.87 24.10.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

33 ºÉä±ÉÚ JÉÖnÇù (±É) लपायो ´ÉÉÊ¶É¨É ´ÉÉÊ¶É¨É 2.86 24.10.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

34 ¤ÉÉä®ú xÉnùÒ (±É) लपायो +¨É®úÉ´ÉiÉÒ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 42.03 24.10.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

35 Eò´É`öÉ (¶Éä±ÉÚ) ±É लपायो ¨ÉÖÌiÉVÉÉ{ÉÚ®ú +EòÉä±ÉÉ 5.48 24.10.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

36 vÉxÉºÉ³ý (±É) लपायो {ÉÖºÉnù ªÉ´ÉiÉ¨ÉÉ³ý 9.43 24.10.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

37 {ÉÉÆfÖøhÉÉÇ (±É) लपायो {ÉÖºÉnù ªÉ´ÉiÉ¨ÉÉ³ý 10.10 24.10.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

38 nùÉ¦ÉÉ (±É) लपायो ÊnùOÉºÉ ªÉ´ÉiÉ¨ÉÉ³ý 23.86 24.10.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

39 ºÉÖ®JÉÆb÷Ò लपायो ´ÉÉÊ¶É¨É ´ÉÉÊ¶É¨É 6.90 7.11.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

40 VÉªÉ{ÉÚ®ú ±É.{ÉÉ. लपायो ´ÉÉÊ¶É¨É ´ÉÉÊ¶É¨É 30.71 7.11.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

41 =¨É®úÒ लपायो ¨ÉÉxÉÉä®úÉ ´ÉÉÊ¶É¨É 3.24 7.11.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

42 MÉMÉÉÇ लपायो vÉÉ®úhÉÒ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 140.24 14.11.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

43 ®úÉhÉÊ{ÉºÉÉ (ºÉÆOÉÉ½þEò) लपायो vÉÉ®úhÉÒ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 7.03 20.11.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

44 ¤ÉÉMÉË±ÉMÉÉ लपायो ÊSÉJÉ±Énù®úÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 26.42 20.11.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

45 EÖòkÉ®úb÷Éä½þ लपायो ¨ÉÉ±ÉäMÉÉÆ´É ´ÉÉÊ¶É¨É 7.40 18.12.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

46 Eò®úhÉ´ÉÉb÷Ò लपायो Eòäò³ýÉ{ÉÚ®ú ªÉ´ÉiÉ¨ÉÉ³ý 10.31 23.12.08 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 
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47 SÉÉä®únù लपायो ¨ÉÆMÉ¯û³ý{ÉÒ®ú ´ÉÉÊ¶É¨É 6.42 7.1.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

48 ºÉÉºÉÔ ¤ÉÉälÉ-2 लपायो ¨ÉÆMÉ¯û³ý{ÉÒ®ú ´ÉÉÊ¶É¨É 5.07 7.1.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

49 ¤ÉMMÉÒ लपायो ´ÉÉÊ¶É¨É ´ÉÉÊ¶É¨É 5.93 7.1.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

50 ¤É½þÉnùÉ लपायो ´É¯ûb÷ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 7.53 7.1.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

51 ´ÉÉb÷Ò ®úÉªÉiÉÉ³ý लपायो Ê®úºÉÉäb÷ ´ÉÉÊ¶É¨É 18.13 15.1.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

52 ]õÉEò³ýÒ Eò±ÉÉxÉ लपायो ¦ÉÉiÉEÖò±ÉÒ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 18.21 30.1.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

53 ºÉÉ¨ÉnùÉ ºÉÉénùÉb÷Ò लपायो ¦ÉÉiÉEÖò±ÉÒ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 49.73 30.1.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

54 {É´ÉxÉÒ लपायो ´É¯ûb÷ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 5.74 30.1.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

55 Ê¶É´ÉhÉMÉÉÆ´É लपायो ÊiÉ´ÉºÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 6.54 30.1.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

56 b÷Éä¨ÉÉ लपायो ÊSÉJÉ±Énù®úÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 6.33 30.1.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

57 +É¨É{ÉÉ]õÒ (ºÉÆOÉÉ) लपायो ÊSÉJÉ±Énù®úÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 18.14 30.1.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

58 ®úÉVÉÖ®úÉ ¤ÉÞ.±É.{ÉÉ. लपायो nùªÉÉÇ{ÉÚ®ú +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 44.79 30.1.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

59 {ÉÉ]õÒªÉÉ लपायो vÉÉ®úhÉÒ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 9.56 30.1.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

60 ¤Éä±É¨ÉÆb÷±É लपायो EòÉ®ÆúVÉÉ ´ÉÉÊ¶É¨É 4.66 30.1.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

61 ´Éb÷MÉÉÆ´É लपायो EòÉ®ÆúVÉÉ ´ÉÉÊ¶É¨É 11.72 30.1.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

62 ºÉÖ´ÉÉºÉÒxÉ लपायो ¨ÉÆMÉ¯û³ý{ÉÒ®ú ´ÉÉÊ¶É¨É 13.86 30.1.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

63 VÉÉäMÉ±Énù®úÒ लपायो ¨ÉÆMÉ¯û³ý{ÉÒ®ú ´ÉÉÊ¶É¨É 8.92 30.1.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

64 ´ÉÉ®úÉ (VÉ½þÉÆMÉÒ®ú) लपायो ´ÉÉÊ¶É¨É ´ÉÉÊ¶É¨É 34.37 30.1.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

65 ®úÉ½äþ®úÉ (ºÉÆOÉÉ) लपायो ¨ÉÉäiÉÉ³ýÉ ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ 8.08 5.2.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

66 ÊxÉ¨xÉ YÉÉxÉMÉÆMÉÉ लपायो JÉÉ¨ÉMÉÉÆ´É ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ 30.45 12.2.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

67 EÆòZÉÉ®ú लपायो ¨ÉÆMÉ¯û³ý{ÉÒ®ú ´ÉÉÊ¶É¨É 10.82 12.2.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

68 ºÉÖnùÒ (±É.{ÉÉ.) लपायो ¨ÉÉ±ÉäMÉÉÆ´É ´ÉÉÊ¶É¨É 4.64 12.2.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

69 Êfø±±ÉÒ लपायो ´ÉÉÊ¶É¨É ´ÉÉÊ¶É¨É 9.46 12.2.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

70 ®úÉVÉMÉÉÆ´É लपायो ´ÉÉÊ¶É¨É ´ÉÉÊ¶É¨É 6.96 12.2.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

71 MÉhÉä¶É{ÉÚ®ú लपायो ´ÉÉÊ¶É¨É ´ÉÉÊ¶É¨É 8.66 12.2.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

72 ´É¯ûb÷ (±É.{ÉÉ.) लपायो ´ÉÉÊ¶É¨É ´ÉÉÊ¶É¨É 7.83 12.2.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 
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73 ,=Eò³ýÒ (±É{ÉÉ.) लपायो ´ÉÉÊ¶É¨É ´ÉÉÊ¶É¨É 7.86 12.2.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

74 EòÉäEò±ÉMÉÉÆ´É लपायो ´ÉÉÊ¶É¨É ´ÉÉÊ¶É¨É 9.41 12.2.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

75 +b÷MÉÉÆ´É लपायो ´ÉÉÊ¶É¨É ´ÉÉÊ¶É¨É 8.60 12.2.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

76 VÉxÉÖxÉÉ (±É.{ÉÉ.) लपायो ´É¯ûb÷ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 8.58 12.2.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

77 {É`öÉ®úxÉÉ±ÉÉ ±É.{ÉÉ. लपायो +ÉEòÉä]õ +EòÉä±ÉÉ 44.87 18.2.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

78 Ê¦É±Éb÷ÉåMÉ®ú ±É.{ÉÉ. लपायो ¨ÉÉxÉÉä®úÉ ´ÉÉÊ¶É¨É 3.89 18.2.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

79 ºÉÉÆb÷´ÉÉ ±É.{ÉÉ. लपायो {ÉÖºÉnù ªÉ´ÉiÉ¨ÉÉ³ý 12.38 18.2.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

80 ¶É½þÉ{ÉÚ®ú लपायो  +ÉEòÉä]õ +EòÉä±ÉÉ 62.77 27.2.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

81  +®úEòSÉä®úÒ लपायो ºÉÆMÉÉ¨É{ÉÚ®ú ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ 47.51 27.2.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

82  +É±Éä´ÉÉb÷Ò लपायो ºÉÆMÉÉ¨É{ÉÚ®ú ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ 38.33 27.2.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

83 {ÉÉÆMÉ®úÉ¤ÉÆnùÒ लपायो ¨ÉÉ±ÉäMÉÉÆ´É ´ÉÉÊ¶É¨É 24.20 27.2.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

84 vÉÉ®úË{É|ÉÒ लपायो ¨ÉÉ±ÉäMÉÉÆ´É ´ÉÉÊ¶É¨É 3.37 27.2.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

85  +®úEòËSÉSÉÉ³ýÉ लपायो ´ÉÉÎ¶É¨É ´ÉÉÊ¶É¨É 14.31 27.2.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

86 EòÉä±ÉÉ®úÒ लपायो ÊSÉJÉ±ÉÒ ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ 11.20 31.5.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

87 JÉb÷EòÒ लपायो ¨ÉÉ±ÉäMÉÉÆ´É ´ÉÉÊ¶É¨É 7.51 11.6.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

88 {ÉÉ®ú´ÉÉEòÉä½þ®ú लपायो EòÉ®ÆúVÉÉ ´ÉÉÊ¶É¨É 12.75 11.6.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

89 ´ÉÉ<Ç (ºÉÆOÉÉ½þEò) लपायो ¨ÉÖÌiÉVÉÉ{ÉÚ®ú +EòÉä±ÉÉ 27.81 24.6.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

90 EÆòSÉxÉ{ÉÚ®ú लपायो +EòÉä±ÉÉ +EòÉä±ÉÉ 39.21 26.6.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

91 {ÉÉä½þÉ-1 (ºÉÆ) लपायो EòÉ®ÆúVÉÉ ´ÉÉÊ¶É¨É 4.97 6.7.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

92 Ë{É{É®úÒ ¨ÉÉäb÷Eò लपायो EòÉ®ÆúVÉÉ ´ÉÉÊ¶É¨É 16.85 6.7.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

93 ´ÉÉEònù (ºÉÆ) लपायो Ê®úºÉÉäb÷ ´ÉÉÊ¶É¨É 10.92 6.7.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

94 EòÉäªÉÉ³ýÒ (JÉÖ) लपायो Ê®úºÉÉäb÷ ´ÉÉÊ¶É¨É 8.21 6.7.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

95 SÉÉåføÒ ¤ÉÞ.±É.{ÉÉ. लपायो ºÉÆMÉÉ¨É{ÉÚ®ú ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ 57.14 6.7.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

96 Ënùbä÷É®úÉ ¤Éì®äúVÉ लपायो ´É®úÉä®úÉ SÉÆpù{ÉÚ®ú 476.81 6.7.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

97 {ÉÆSÉÉ³ýÉ (ºÉÆOÉÉ) लपायो ´ÉÉÊ¶É¨É ´ÉÉÊ¶É¨É 5.85 13.7.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

98 EòÉ]õÒ{ÉÉ]õÒ लपायो +EòÉä±ÉÉ +EòÉä±ÉÉ 64.32 14.7.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 
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1 2 3 4 5 6 7 8

¨ÉÚ³ý 

|É.¨ÉÉ.ËEò¨ÉiÉ

¨É½þÉ¨ÉÆb÷³ýÉSÉä ÊxÉhÉÇªÉ 

ÊnùxÉÉÆEò

¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆnù¦ÉÇ,+.

GÆò.

|ÉEò±{ÉÉSÉä xÉÉ´É प्रिंल्प प्रिंार iÉÉ±ÉÖEòÉ ÊVÉ±½þÉ

99 ºÉÉ®ÆúMÉ´ÉÉb÷Ò लपायो ÊSÉJÉ±ÉÒ ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ 20.48 14.7.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

100 nÖùMÉÇ¤ÉÉä®úÒ ±É.{ÉÉ. लपायो ¨Éä½þEò®ú ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ 6.80 20.7.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

101 ÊxÉÃ¨xÉ ºÉÉJÉ³ÃýÒ लपायो xÉÉÆnùMÉÉ´É +¨É®úÉ´ÉiÉÒ' 34.95 29.7.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

102 ´ÉähÉÉ {ÉÚ®úEò EòÉ±É´ÉÉ लपायो Eò³ý¨Éä·É®ú xÉÉMÉ{ÉÚ®ú 21.71 29.7.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

103 ®úÉVÉxÉÉ लपायो SÉÉÆnÚù®ú¤ÉÉVÉÉ®ú +¨É®úÉ´ÉiÉÒ' 64.69 13.8.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

104 ¦ÉÚMÉÉÆ´É (ºÉÆOÉÉ½þEò) लपायो +SÉ±É{ÉÚ®ú +¨É®úÉ´ÉiÉÒ' 16.07 13.8.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

105 xÉ³ýxÉnùÒ |ÉEò±{É लपायो ¨ÉÉä¶ÉÔ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ' 25.37 13.8.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

106 ¡òÉ³ÃäýMÉÉ´É लपायो ´ÉÉÊ¶É¨É ´ÉÉÊ¶É¨É 4.84 14.8.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

107 ¶Éä±ÉMÉÉ´É लपायो ´ÉÉÊ¶É¨É ´ÉÉÊ¶É¨É 7.79 14.8.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

108 ¤ÉÉä®ú´½þÉ लपायो ¨ÉÆMÉ¯û³ý{ÉÒ®ú ´ÉÉÊ¶É¨É 12.57 14.8.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

109 PÉÉä]õÉÊ¶É´ÉhÉÒ लपायो ¨ÉÆMÉ¯û³ý{ÉÒ®ú ´ÉÉÊ¶É¨É 20.34 18.8.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

110 SÉÉEòÊiÉlÉÇ लपायो ¨ÉÉ±ÉäMÉÉÆ´É ´ÉÉÊ¶É¨É 22.79 18.8.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

111 ºÉkÉ®úºÉÉ´ÉÆMÉÉ लपायो ¨ÉÆMÉ¯û³ý{ÉÒ®ú ´ÉÉÊ¶É¨É 18.41 18.8.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

112 ¨ÉÆMÉ³ýºÉÉ लपायो ¨ÉÆMÉ¯û³ý{ÉÒ®ú ´ÉÉÊ¶É¨É 13.42 18.8.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

113 EÖòEòºÉÉ लपायो Ê®úºÉÉäb÷ ´ÉÉÊ¶É¨É 11.27 18.8.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

114 xÉªÉÉ ÂÆ+ÆnÖù®úÉ लपायो ¤ÉÉ³ýÉ{ÉÚ®ú +EòÉä±ÉÉ 46.21 18.8.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ 2007/ (128/07) VÉºÉÆÊxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, Ênù. 11.4.07 

115 ÊEòxÉJÉäb÷ लपायो EòÉ®ÆúVÉÉ ´ÉÉÊ¶É¨É 6.51 21.8.09 ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. |É¨ÉÉ+ /2009/ (34/09) /VÉºÉÆÊxÉ, Ênù. 20.8.09 

2444.86एिूंण :- 
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(किंमत रु. िंोटीमध्ये)

अ.क्र. प्रिंल्पाचे नाव प्रिंल्प प्रिंार तालिुंा जिल्हा प्रमा किंमत प्रमा आदेश क्र. व जदनाांिं जदनाांिं
1 2 3 4 5 6 7 8

1 कमानीताांडा मध्यम प्रकल्प जामनेर जळगाांव मळु रु. 42.21 कोटी
महामांडळाचे ननर्णय क्र.तापनवम/काअ/प्रनव-1/35-98/प्रमा-35/1999 
नि.12.10.98

नि.12.10.98

2 अांजनी मध्यम प्रकल्प एांरडोल जळगाांव
उांचीवाढ (मळु ) रु.31.05 
कोटी

महामांडळाचे प.क्र.तापनवम/कास/प्रनव-4/48-99/प्रमा/1999 नि.14.1.99  नि.14.1.99

3 मानर्कपुांज म.प्र. मध्यम प्रकल्प नाांिगाांव नानिक 28.77 तापानवम/का.अ./प्रनव-1/प्रमा-79/99 नि. 6.4.1999

4 जामखेडी मप्र. मध्यम प्रकल्प साजी धळेु 35.27 तापानवम/का.अ./प्रनव-4/प्रमा/26/मप्र. नि. 16.8.2004

137.3

तापी पाटबांधारे जविंास महामांडळ, िळगाांव

जववरणपत्र 2.1

महामांडळाचे अांतगगत जदलेल्या प्रमा बाबतचा तपशील

(िंालावधी वर्ग 1998 ते 2012)

एिूंण :- 

245



अ.क्र. प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प प्रकार तालकुा जिल्हा प्रमा ककमत प्रमा आदेश क्र. व जदनाांक

1 झेंडे अंजन उ.सि.यो. उपिा सिचन योजना सिरपरू धळेु 89.91 तापासिम/का.अ./प्रसि-1/18-98/प्रमा 18

2 िलुिाडे जामफळ कनोली उसियो उपिा सिचन योजना सिदखेडा धळेु 788.89 तापासिम/का.अ./प्रसि-1/निीन प्रमा 04

3 बोदिड पसरिर उसियो उपिा सिचन योजना बोदिड जळगांि मळु/नव्याने रु. 689.14 कोटी महामंडळाचे सनर्णय क्र. तापासिम/कािं/प्रसि-1/निीन प्रमा-11/99 सद. 1/9/1999

4 िलुिाडे जामफळ कनोली उसियो उपिा सिचन योजना सिदखेडा धळेु 656.51 तापासिम/का.अ./प्रसि-1/प्रमा-70

5 प्रकािा बरुाई उसियो उपिा सिचन योजना नंदरुबार नंदरुबार 110.1 तापासिम/का.अ./प्रसि-1/प्रमा-69

6 झेंडे अंजन उ.सि.यो. उपिा सिचन योजना सिरपरु धळेु 110.61 तापासिम/का.अ./प्रसि-1/निीन प्रमा 05

7
िरर्गांि तळिेल (श्री िंत चांगदेि) 
पसरिर सिचन योजना

उपिा सिचन योजना भिूािळ जळगांि मळु/नव्याने रु. 302.26 कोटी महामंडळाचे सनर्णय क्र. तापासिम/कािं/प्रसि-1/निीन प्रमा-8/99 सद. 6/7/1999

8 कुऱ्हा िडोदा इस्लापरु उसियो उपिा सिचन योजना मकु्ताईनगर जळगांि मळु/नव्याने रु. 207.08 कोटी महामंडळाचे सनर्णय क्र. तापासिम/कािं/प्रसि-1/निीन प्रमा-7/99 सद. 6/7/2000

2954.5एकूण :- 

महामांडळाचे अांतर्गत जदलेल्या प्रमा बाबतचा तपशील

(कालावधी वर्ग 1998 ते 2012)

जववरणपत्र 2.1

तापी पाटबांधारे जवकास महामांडळ, िळर्ाांव
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(किंमत रु. िंोटीमध्ये)
अ.क्र. प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प प्रकार तालकुा जिल्हा प्रमा ककमत प्रमा आदेश क्र. व जदनाांक

1 2 3 4 5 6 7

1 पदमालय-2 बरेॅि एांरडोल िळगाांव मळु 95.44 कोटी महामांडळाचे जनर्णय क्र.तापजवम/काअ/प्रजव-1/प्रमा 74/1999  जद.1.03.1999

2 शेळगाांव बरेॅि बरेॅि िळगाांव िळगाांव मळु/नव्याने रु.198.05 कोटी महामांडळाचे जनर्णय क्र.तापजवम/काअ/प्रजव-1/नव्याने प्रमा-3 /1999/ जद.6.04.1999

293.49

वििरणपत्र 2.1

तापी पाटबंधारे वििंास महामंडळ, जळगांि

महामंडळाचे अंतगगत विलेल्या प्रमा बाबतचा तपशील

(िंालािधी िर्ग 1998 ते 2012)

एिूंण :- 
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(किंमत रु. लक्षमध्ये)
अ.क्र. प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प प्रकार तालकुा जिल्हा प्रमा ककमत प्रमा आदेश क्र. व जदनाांक जदनाांक

1 2 3 4 5 6 7 8
1 खेडा ल.पा.यो लपायो धळेु धळेु 541.34 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/12-98/प्रमा 12 17.5.1998
2 दहवािे ल.पा.यो लपायो धळेु धळेु 486.19 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/11-98/प्रमा 11 17.5.1998
3 दसािे ल.पा.यो. लपायो बाकलाि नाजशक 247 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/10-98/प्रमा 10 17.5.1998
4 महालपरू को.प.बां. लपायो कशदखेड धळेु 104.48 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/15-98/प्रमा 15 17.5.1998
5 मडुावद को.प.बां. लपायो कशदखेड धळेु 78.7 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/17-98/प्रमा 17 17.5.1998
6  काब-याखडक ल.पा.यो. लपायो साक्री धळेु 307.27 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/16-98/प्रमा 16 17.5.1998
7 अमरावती नाला ल.पा.यो. लपायो नांदरुबार नांदरुबार 1406.98 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/24-98/प्रमा 24 17.5.1998
8 कारेघाट ल. पा. यो. लपायो नांदरुबार नांदरुबार 627.24 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/20-98/प्रमा 20 17.5.1998
9 जप्रपािे ल.पा.यो. लपायो नांदरुबार नांदरुबार 276.9 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/13-98/प्रमा 23 17.5.1998

10 देवळीपाडा ल.पा.यो. लपायो नांदरुबार नांदरुबार 560.8 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/14-98/प्रमा 24 17.5.1998
11 वेस ूल.पा.यो. लपायो नांदरुबार नांदरुबार 897.71 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/19-97/प्रमा 99 17.5.1998
12 फाििे ल.पा.यो. लपायो धळेु धळेु 583.58 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/22-98/प्रमा 22 17.5.1998
13 अनांदे को.प.ब. कोपब. कशदखेडा धळेु 88.26 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/21-98/प्रमा 21 17.5.1998

14
हरणबारी डावा कालवा 
(वा.जव.)

डावा कालवा वाकलाि नाजशक 671.44 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/27-98/प्रमा 27 17.5.1998

15 चौपाळे लपायो लपायो नांदरुबार नांदरुबार 411.36 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/44-98/प्रमा 47 21.12.1998
16 जनमिळु िीपबां. लपायो कशदखेडा धळेु 119.95 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/39-98/प्रमा 39 21.12.1998
17 माांडळ लपायो. लपायो धळेु धळेु 551.07 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/37-98/प्रमा 37 21.12.1998
18 झोटवाडे कोपबां. कोपब. कशदखेडा धळेु 83.06 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/38-98/प्रमा 38 21.12.1998
19 अभणपरु  लपायो लपायो जशरापरू धळेु 608.37 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/42-98/प्रमा 42 21.12.1998

महामंडळाचे अंतर्गत दिलेल्या प्रमा बाबतचा तपशील

(िंालावधी वर्ग 1998 ते 2012)

तापी पाटबंधारे दविंास महामंडळ, जळर्ांव

दववरण पत्र 2.1
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अ.क्र. प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प प्रकार तालकुा जिल्हा प्रमा ककमत प्रमा आदेश क्र. व जदनाांक जदनाांक
1 2 3 4 5 6 7 8

20 नवडणे कोपबां. कोपब. सािी धळेु 978.46 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/41-98/प्रमा 41 21.12.1998
21 जभलािे िीपबां. लपायो कशदखेड धळेु 963.85 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/40-98/प्रमा 40 21.12.1998
22 बेहेड लपायो लपायो नवापरु धळेु 491.48 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/44-98/प्रमा 47 21.12.1998
23 पानबारा लपायो. लपायो नवापरु नांदरुबार 705.8 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/45-98/प्रमा45 21.12.1998
24 हरीमहु लपायो लपायो नवापरु नांदरुबार 394.95 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/43-98/प्रमा 43 21.12.1998
25 ढोंग लपयो. लपायो नवापरु नांदरुबार 412.87 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/46-98/प्रमा 46 21.12.1998
26 धनपरू लपायो लपायो तळोदा नांदरुबार 487.34 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/प्रमा-64 2.2.1999
27 जनबोळा िोपबां. लपायो देवळा नाजशक 94.01 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/प्रमा-50 2.2.1999
28 घोटाणे कोपबां. कोपब. नांदरुबार नांदरुबार 107.01 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/प्रमा-61 2.2.1999
29 जचरडा लपायो लपायो शहादा नांदरुबार 749.1 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/प्रमा-59 2.2.1999
30 भुरीवेल लपायो लपायो नवापरु नांदरुबार 534.52 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/प्रमा-63 2.2.1999
31 कहगण्यपाडा लपायो लपायो जशरपरु धळेु 1718.29 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/प्रमा-55 2.2.1999
32 साांिवी िीपबां. लपायो जशरपरु धळेु 85.1 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/प्रमा-53 2.2.1999
33 खैरखटुी कोपबां. कोपब. जशरपरु धळेु 76.11 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/प्रमा-54 2.2.1999
34 सळेु लपायो लपायो जशरपरु धळेु 692.03 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/प्रमा-52 2.2.1999
35 जचरणे कोपबां. कोपब. कशदखेडा धळेु 84.35 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/प्रमा-51 2.2.1999
36 िासारे िीपबां. लपायो सािी धळेु 97.34 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/प्रमा-58 2.2.1999
37 नाांदवि िीपबां. लपायो सािी धळेु 77.57 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/प्रमा-56 2.2.1999
38 भाडणे कोपबां. कोपब. सािी धळेु 74.35 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/प्रमा-67 2.2.1999
39 रापापरु लपायो लपायो तळोदा नांदरुबार 542.08 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/प्रमा-65 2.2.1999
40 आससु कोपबां. कोपब. शहादा नांदरुबार 81.7 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/प्रमा-60 2.2.1999
41 इच्छागव्हाण लपायो लपायो तळोदा नांदरुबार 440.5 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/प्रमा-66 2.2.1999
42 बीलबारे िीपबां. कोपब. नवापरु नांदरुबार 74.74 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/प्रमा-62 2.2.1999

43 केळझर चारी क्र.8 (वा.वी.) चारी क्र.8 बािलाि नाजशक 118.52 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/प्रमा-67 2.2.1999

44 वेस ुलपायो. लपायो नवापरु नांदरुबार 897.71 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/19-98/प्रमा-19 6.7.1999
45 पवनकुटी कोपबां. कोपब. जशरपरु धळेु 84.28 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/प्रमा 88 6.7.1999
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अ.क्र. प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प प्रकार तालकुा जिल्हा प्रमा ककमत प्रमा आदेश क्र. व जदनाांक जदनाांक
1 2 3 4 5 6 7 8

46 छडवेल (प) कोपबां. कोपब. सािी धळेु 77.52 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/प्रमा 89 6.7.1999
47 बोदिाांव िीपबां. लपायो धळेु धळेु 91.18 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/प्रमा 85 6.7.1999
48 खेडा कोपबां. कोपब. धळेु धळेु 72.82 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/प्रमा 84 6.7.1999
49 िसुूांबा िीपबां. लपायो धळेु धळेु 87.11 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/प्रमा 86 6.7.1999
50 अिांदे कोपबां. कोपब. कशदेखेडा धळेु 115.17 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/नवीन प्रमा 04 6.7.1999
51 वार िीपबां. लपायो धळेु धळेु 62.2 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/प्रमा 87 6.7.1999
52 दोंदवाड कोपबां. कोपब. धळेु धळेु 86.82 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/प्रमा 82 6.7.1999
53 मोरािे िीपबां. लपायो धळेु धळेु 75.64 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/प्रमा 83 6.7.1999
54 बडीपाडा लपायो लपायो नवापरु नांदरुबार 510.34 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/90 6.7.1999

55
तळववाडे भामरे पोहच 
कालवा

लपायो बािलाि नाजशक 280.75 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/90 26.3.1999

21175.31
211.75 िंोटी

एिूंण :- 
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अ. क्र. प्रकल्पाचे नाांव
प्रकल्प 
प्रकार

तालकुा जिल्हा
प्र.मा.ककम

त
प्रशासकीय मान्यता  आदेश क्र. व जदनाांक

1 2 3 4 5 6 7

1 अरुणा प्रकल्प मध्यम वैभववाडी कसधदुरु्ग 178.41 कोपाजवम जनणगय क्र. कोपाजवम/ताां-1/1629 / 04 जद. 3/6/2004

2 सरांबळ प्रकल्प मध्यम सावांतवाडी कसधदुरु्ग 184.73 कोपाजवम जनणगय क्र. कोपाजवम/ताां-1/1809 / 04 जद. 23/6/2004

3 िामदा प्रकल्प मध्यम रािापरु रत्नाजर्री 166.59 कोपाजवम जनणगय क्र. कोपाजवम/ताां-6/1879  / 04 जद. 1/7/2004

4 देहरिी प्रकल्प मध्यम जवक्रमर्ड ठाणे 158.25
कोकण पाटबांधारे जवकास महामांडळ याांचे पत्र  क्र. कोपाजवम/ताां-6/2596/05 जद. 
21/10/2005

687.98

वििरण पत्र 2.1

महामंडळाचे नांि - कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे

महामंडळाकडुन प्रदान करण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता बाबतचा तपवशल
(कालािधी िर्ष 1998 ते 2012)

ककमत रू. कोटी मध्ये)

एकूण :-
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अ. क्र. प्रकल्पाचे नाांव
प्रकल्प 
प्रकार

तालकुा जिल्हा प्र.मा.ककमत प्रशासकीय मान्यता  आदेश क्र. व जदनाांक

1 2 3 4 5 6 7

1  आसगा (हसोळ) लपा योिना लघु लाांिा रत्नाजगरी 15.29 कोपाजवम जनर्णय क्र. कोपाजवम/ताां-6/1628 / 04 जद. 3/6/2004

2  तरांदळे  लपा लघु कर्कवली कसधदुगुण 14.75 कोपाजवम जनर्णय क्र. कोपाजवम/ताां-3/1811  / 2004 जद. 23/6/2004

3   कुडप लपा योिना लघु जचवळूर् रत्नाजगरी 40.36 कोपाजवम जनर्णय क्र. कोपाजवम/ताां-6/1808  / 04 जद. 23/6/2004

4 काक्येवाडी लपा योिना लघु रािापरु रत्नाजगरी 23.70 कोपाजवम जनर्णय क्र. कोपाजवम/ताां-6/1810  / 04 जद. 23/6/2004

5  जनरुखे लपा लघु कुडाळ कसधदुगुण 10.15
कोकर् पाटबांधारे जवकास महामांडळ याांचे पत्र  क्र. कोपाजवम/ताां-3/2172 जद. 
2/8/2004

6 न्य ुमाांडवे लघु खेड रत्नाजगरी 50.77 कोपाजवम जनर्णय क्र. कोपाजवम/ताां-2/2195/05 जद. 22/9/2005

7 अांबोली लपा योिना लघु मरुुड रायगड 27.34 कोपाजवम जनर्णय क्र. कोपाजवम/ताां-4/2655 /05 जद. 28/10/2005

182.36

वििरण पत्र 2.1

महामंडळाचे नांि - कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे

महामंडळाकडुन प्रदान करण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता बाबतचा तपवशल
(कालािधी िर्ष 1998 ते 2012)

ककमत रू. कोटी मध्ये)

एकूण :-

252



अ. 
क्र.

प्रकल्पाचे नाांव प्रकल्प प्रकार तालकुा जिल्हा प्र.मा.ककमत प्रशासकीय मान्यता  आदेश क्र. व जदनाांक

1 2 3 4 6 7

1 सिंदफणा म.प्र. (उंची वाढववणे) मध्यम प्रकल्प पाटोदा बीड 776.79 महामंडळ विणणय क्र. तां-4/1,वद.19/05/04

2
िंहस्त्रक ं ड सिंचि तथा जल ववद्य त 
प्रकल्प

मध्यम प्रकल्प
वहमायत 
िगर

िांदेड 58300.00 महामंडळ विणणय क्र. तां-2/(9/2009), वद.20/07/09

59076.79

590.77 कोटी

जववरण पत्र 2.1

महामांडळाकडुन प्रदान करण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता बाबातचा तपजशल
(कालावधी वर्ष 1998 ते 2012)

महामांडळाचे नाांव - गोदावरी मराठवाडा पाटबांधारे जवकास महामांडळ, औरांगाबाद

ककमत रू.लक्ष मध्ये)

एकूण :-

253



अ. 
क्र.

प्रकल्पाचे नाांव प्रकल्प प्रकार तालकुा जिल्हा प्र.मा.ककमत प्रशासकीय मान्यता  आदेश क्र. व जदनाांक
शे
रा
 

1 2 3 4 6 7
1 टाका सा.त. लघु अांबड िालना 345.21 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/2,जद .19/07/2004

शा
.

2 लासरुा सा.त. लघु अांबड िालना 325.54 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/3,जद .19/07/2004
शा
.

3 पाटोदा सा.त. लघु मांठा िालना 1521.45 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/4/2004 जद.23/07/2004 शा
4 राांिर्ीवाडी को.प.बां. लघु घनसाांवगी िालना 183.14 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/5/2004 ,जद.23/07/04 शा
5 हस्तरु ताांडा ल.पा. लघु परतरु िालना 613.78 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/6/2004 ,जद.23/07/04 शा
6 मानेपरुी सा.त. लघु घनसाांवगी िालना 814.11 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां3/7/2004,जद.23/07/04 शा
7 बोरराांिर्ी सा.त. लघु घनसाांवगी िालना 334.01 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/8/2004 जद.23/07/2004 शा
8 पानेगाांव सा.त. लघु अांबड िालना 334.23 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/9/2004 जद.23/07/04 शा
9 वानडगाांव सा.त. लघु िालना िालना 619.39 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/10/2004 जद.23/07/04 शा

10 जनरखेडा ताांडा सा.त. लघु िालना िालना 909.67 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/11/2004,जद.23/07/04 शा
11 मोजहिा पराांडा सा.त. लघु कां धार नाांदेड 238.11 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/12/2004,जद.16/08/04 शा
12 सोनखेडा सा.त. लघु िाफ्राबाद िालना 792.00 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/1,जद.28/08/05 शा
13 चेरा सा.त. क्र.2 लघु िळकोट लातरू 356.57 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-4/2/2,जद.26/10/05 शा
14 वझरा (रो.फ.) सा.त लघु जकनवट नाांदेड 461.58 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/3 ,जद.16/11/2005 शा
15 दरेसरसम सा.त. लघु जहमायतनगर नाांदेड 533.14 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/4जद.16/11/05 शा
16 लक्कडकोट सा.त. लघु जकनवट नाांदेड 431.38 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/5 जद.16/11/2005 शा
17 मजनरामखेड ब.ृल.पा. लघु जकनवट नाांदेड 1508.93 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/6,जद.16/11/05 शा
18 उनकेश्वर को.प.बां. लघु जकनवट नाांदेड 206.80 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/7,जद.16/11/2005 शा
19 कसदगी सा.त. लघु जकनवट नाांदेड 543.80 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/8,जद.16/11/05 शा
20 चोरड सा.त. लघु माहुर नाांदेड 366.75 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/9,जद.16/11/05 शा
21 जनचेपवनाला सा.त. लघु माहुर नाांदेड 592.20 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/10,जद.16/11/05 शा

किंमत रू.लक्ष मध्ये)

वििरण पत्र 2.1

महामंडळािंडुन प्रदान िंरण्यात आलेल्या प्रशासिंीय मान्यता बाबातचा तपवशल
(िंालािधी िर्ष 1998 ते 2012)

महामंडळाचे नांि - गोदािरी मराठिाडा पाटबंधारे वििंास महामंडळ, औरंगाबाद
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अ. 
क्र.

प्रकल्पाचे नाांव प्रकल्प प्रकार तालकुा जिल्हा प्र.मा.ककमत प्रशासकीय मान्यता  आदेश क्र. व जदनाांक
शे
रा
 

1 2 3 4 6 7
22 जनराळा  सा.त. लघु जकनवट नाांदेड 559.61 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/11,जद.16/11/05 शा
23 सताळा सा.त. लघु अहमदपरू लातरू 318.60 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-4/7,जद.02/08/2006 शा
24 कें दे्रवाडी सा.त. लघु अहमदपरू लातरू 495.41 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-4/2,जद.08/02/2006 शा
25 कावलवाडी सा.त. लघु अहमदपरू लातरू 429.04 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-4/3,जद.08/02/2006 शा
26 मावलगाव सा.त. लघु अहमदपरू लातरू 261.92 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-4/4,जद.08/02/2006 शा
27 केकतकसदगी  सा.त. लघु िळकोट लातरू 371.23 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-4/5,जद.02/08/2006 शा
28 धापगलवड सा.त. लघु सोयगाांव औरांगाबाद 449.59 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/6,जद.21/02/06 शा
29 नाांदगाव सा.त. लघु सोयगाांव औरांगाबाद 323.95 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/7,जद.21/02/06 शा
30 बनोटी (मखेुड) सा.त. लघु सोयगाांव औरांगाबाद 331.93 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/8,जद.21/02/06 शा
31 कनभोरा सा.त. लघु सोयगाांव औरांगाबाद 320.65 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/9,जद.21/02/06 शा
32 सावळदबारा सा.त. लघु सोयगाांव औरांगाबाद 401.08 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/10,जद.03/03/2006 शा
33 साकु्रड सा.त. क्र.2 लघु अांबािोगाई बीड 156.26 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/11,जद.16/03/06 शा
34 सोनवळा सा.त. लघु अांबािोगाई बीड 183.91 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-4/12,जद.16/03/06 शा
35 डोगरकपपळा सा.त. क्र.1 लघु अांबािोगाई बीड 165.80 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-4/13,जद.16/03/2006 शा
36 डोगरकपपळा सा.त. क्र.2 लघु अांबािोगाई बीड 148.12 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-4/14,जद.16/03/2006 शा
37 रोिवाडी सा.त. लघु अांबािोगाई बीड 177.37 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-4/15,जद.16/03/06 शा
38 चनई सा.त. क्र.2 लघु अांबािोगाई बीड 209.24 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-4/16,जद.16/03/2006 शा
39 रावर्कोळा सा.त. लघु िळकोट लातरू 288.78 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-4/17,जद.31/03/06 शा
40 जहवरी (ठाकुरवाडी) सा.त. लघु सोयगाांव औरांगाबाद 290.17 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/18,जद.18/04/06 शा
41 इटेवाडी सा.त. लघु औरांगाबाद औरांगाबाद 418.66 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/19,जद.24/04/06 शा
42 जटटवी सा.त. लघु सोयगाांव औरांगाबाद 271.55 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/20,जद.24/04/06 शा
43 नागझरी सा.त. लघु अहमदपरू लातरू 320.09 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-4/21,जद.22/05/06 शा
44 साताळकपप्री सा.त. लघु फुलांब्री औरांगाबाद 289.83 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/22,जद.29/05/06 शा
45 दापकारािा सा.त. लघु मखेुड नाांदेड 493.72 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/23, जद.16/08/06 शा
46 उांदरी (माांिरी) सा.त. लघु मखेुड नाांदेड 374.08 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/24,जद.16/08/2006 शा
47 मोळवर् सा.त. लघु अहमदपरू लातरू 233.85 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-4/25,जद.09/05/2006 शा
48 बामािीचीवाडी सा.त. लघु उदगीर लातरू 261.06 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-4/26,जद.05/09/2006 शा
49 नागनाथ पलुविा को.प.ब. लघु फुलांब्री औरांगाबाद 161.97 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/27,जद.18/09/06 शा
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50 भांडेवाडी (पडेगाव) सा.त. लघु गांगाखेड परभर्ी 248.12 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/28,जद.29/09/06 शा
51 डोंगरकपपळा सा.त. लघु गांगाखेड परभर्ी 266.16 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/29,जद.29/09/06 शा
52 हरांगळु सा.त. लघु गांगाखेड परभर्ी 215.33 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/30,जद.29/09/06 शा
53 दगडवाडी (सादगाांव) सा.त. लघु गांगाखेड परभर्ी 166.46 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/31,जद.29/09/06 शा
54 सय्यदपरु सा.त. लघु रेर्ापरु लातरू 331.05 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/32,जद.06/10/2007 शा
55 पेठकपपळगाांव (लेंडेगाव) सा.त. लघु पालम परभर्ी 242.33 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/33,जद.16/10/06 शा
56 रेलगाववाडी सा.त. लघु भोकरदन िालना 291.88 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/34,जद.19/10/06 शा
57 होसरू को.प.ब. लघु जनलांगा लातरू 269.24 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-4/35,जद.20/10/06 शा
58 वागदरी सा.त. लघु देवर्ी लातरू 496.50 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-4/36,जद.20/10/06 शा
59 सरफरािपरु सा.त. लघु परळी बीड 282.98 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-4/37,जद.20/10/06 शा
60 कुां भेफळ सा.त. लघु िालना िालना 499.18 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/38,जद.07/11/2006 शा
61 वझर सा.त. लघु देगलरु नाांदेड 486.68 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/39,जद.1/12/2006 शा
62 जहवरखेडा सा.त. लघु कितरु परभर्ी 470.30 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/40,जद.21/12/06 शा
63 चोरवड सा.त. लघु पालम परभर्ी 496.98 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/41,जद.21/12/06 शा
64 खोलगाडगा को.प.ब. लघु कितरु परभर्ी 149.11 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/42,जद.21/12/06 शा
65 कचचखेडा को.प.ब. लघु सेनगाांव कहगोली 222.33 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/43,जद.21/12/06 शा
66 घडोळी को.प.बां. लघु कितरु परभर्ी 135.96 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/44,जद.21/12/06 शा
67 आडगाांव सा.त. लघु लोहा नाांदेड 410.52 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/1,जद.23/01/07 शा
68 सरुनारवाडी सा.त. लघु धारुर बीड 406.10 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-4/2,जद.15/03/07 शा
69 मोरगाांव को.प.बां. लघु जकनवट नाांदेड 418.75 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/3,जद.21/03/07 शा
70 भांडारवाडी को.प.बां. लघु जकनवट नाांदेड 372.80 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/4,जद.21/03/07 शा
71 कपपळवाडी सा.त. लघु िालना िालना 420.31 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/5,जद.03/04/2007 शा
72 वैरागड सा.त. लघु अहमदपरू लातरू 1641.86 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-4/6/2007,जद.07/06/2007 शा
73 चौडी सा.त. लघु उदगीर लातरू 1045.16 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-4/7/2007,जद.06/07/2007 शा
74 चाांदेगाांव सा.त. लघु उदगीर लातरू 1050.77 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-4/8/2007,जद.07/06/2007 शा
75 मोहपरु को.प.बां. लघु माहूर नाांदेड 498.64 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/9,जद.07/07/2007 शा
76 दगडी को.प.ब. लघु माहूर नाांदेड 498.07 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/10,जद.07/07/2007 शा
77 कपपरी (माळेगाव) सा.त. लघु सोयगाांव औरांगाबाद 768.61 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/11,जद.07/07/2007 शा
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78 रेपेवाडी (पाचकपपळ ताांडा) लघु केि बीड 492.49 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-4/12,जद.07/07/2007 शा
79 मोरफळी सा.त. लघु धारुर बीड 805.98 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-4/11,जद.07/07/2007 शा
80 बदामकानडी ल.पा.त. लघु केि बीड 924.26 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-4/14/2007,जद.07/07/2007 शा
81 डोंगरकोनाळी सा.त. लघु िळकोट लातरू 1081.02 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-4/15/2007,जद.07/07/2007 शा
82 माळी जहप्परगा सा.त. लघु िळकोट लातरू 1065.64 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-4/16/2007,जद.07/07/2007 शा
83 भादा सा.त. लघु औसा लातरू 800.02 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-4/17/2007,जद.07/07/2007 शा
84 चारुताांडा सा.त. लघु सोयगाांव औरांगाबाद 863.48 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/18,जद.07/07/2007 शा
85 वनगाव (पोहरी) सा.त. लघु सोयगाांव औरांगाबाद 792.18 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/19,जद.07/07/2007 शा
86 जतरु मप्र. (उांची वाढजवरे्) लघु उदगीर लातरू 880.58 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-4/20,जद,08/10/2007 शा
87 तेरर्ा म.प्र. लघु उस्मानाबाद उस्मानाबाद 2360.00 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-1/2008, जद.02/08/2008 शा
88 हातवन ब.ृल.पा. लघु िालना िालना 5337.21 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/2,जद.03/11/2008 शा
89 कपपळखटुा ब.ृल.पा लघु कहगोली कहगोली 3341.89 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/1/2009,जद.03/02/2009 शा
90 बोराळा सा.त. क्र.2 लघु कहगोली कहगोली 431.76 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/11,जद.02/03/2009 शा
91 नवलगव्हार् सा.त. लघु कहगोली कहगोली 787.83 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/3/2009,जद.03/02/2009 शा
92 अांभेरी सा.त. लघु कहगोली कहगोली 512.24 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/2/4/2009,जद.02/04/2009 शा
93 हळदवाडी सा.त. लघु कहगोली कहगोली 475.21 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/5/2009,जद.03/02/2009 शा

94
पैठर् डावा कालवा िाबसमथण ते श्रीपत 
धामरू्गाांव या दरम्यान कालव्या वर पलुाचे 
व त्या अनषुांगाने रस्त्याचे काम.

लघु घनसाांवगी िालना 110.50 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-1/06/2009,जद.02/03/2009
शा
.
 

95 करडगाव को.प.ब. लघु घनसाांवगी िालना 335.70 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-3/7,जद.19/06/09 शा
96 माळी कपपळगाांव को.प.ब. लघु िालना िालना 329.83 महामांडळ जनर्णय क्र. ताां-8/2009,जद.07/02/2009 शा

55269.26
552.69 िंोटी

एिूंण :-
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सपु्रमाची 
संख्या

एकूण ककमत
सपु्रमाची 

संख्या
एकूण ककमत

सपु्रमाची 
संख्या

एकूण ककमत सपु्रमाची संख्या एकूण ककमत सपु्रमाची संख्या एकूण ककमत
सपु्रमाची 

संख्या
एकूण ककमत

1
महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे 

विकास महामंडळ, पणेु
14 7978.6 29 2094.31 7 6138.12 0 0 175 926.81 225 17137.84

2
विदर्भ पाटबंधारे 

विकास महामंडळ, 
नागपरू

17 34694.56 31 3143.85 4 417.22 2 875.59 25 589.44 79 39720.66

3
तापी पाटबंधारे 

विकास महामंडळ, 
जळगाि

5 1351.58 27 1069.5 1 503.64 6 1051.63 27 161.3 66 4137.65

4
कोकण पाटबंधारे 
विकास महामंडळ, 

ठाणे
0 0 0 0 0 0 0 0 4 64.3 4 64.3

5
गोदािरी मराठिाडा 
पाटबंधारे विकास 

महामंडळ, औरंगाबाद
10 12573.14 14 2063.82 1 222.24 5 4538.65 56 426.67 86 19824.52

एकूण :- 46 56597.88 101 8371.48 13 7281.22 13 6465.87 287 2168.52 460 80884.97

एकूण

वििरणपत्र 2.2
महामंडळानी विलेल्या सधुावरत प्रशासकीय मान्यता 

(ककमत रु.कोटी)

अ. 
क्र.

महामंडळाचे नांि
मोठे प्रकल्प मध्यम प्रकल्प उकसयो बरेॅज लघ ुप्रकल्प

गोषिारा
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किंमत रुपये िंोटीमध्ये
अ. 
क्र.

प्रिंल्पाचे नाांव प्रिंार तालुिंा जिल्हा मान्यता 
प्राप्त किंमत 
(रु.िंोटी)

सधुाजरत प्रशासिंीय मान्यता सांदर्भ

1 2 3 4 5 6 7
1 निरा डावा कालवा (व्दितीय सपु्रमा) मोठा परंुिर पणेु 46.57 मकृखोनवम/निडाका(298)/(1182/98)/सपु्रमा/ मोप्र/728/अुअ-2 नि 25/01/2000
2 निरा िेवघर मोठा भोर पणेु 588.65 मकृखोनवम/नििेप्र/298/(669/98)सपु्रमा/मोप्र-1/4966 नििांक 29.5.2000
3 धोम बलकवडी, बोगिा पाटबंधारे प्रकल्प 

(प्रथम सपु्रमा)
मोठा वाई सातारा 475.29 मकृखोनवम/201/(189/2001) सपु्रमा/मोप्र-5/ 5088 नि.4.7.2002

4 उरमोडी प्रकल्प मोठा सातारा सातारा 867.77 मकृखोनवम/उ्प्र/297/(850/97) सपु्रमा/मोप्र-5/ 7851 नि.3.10.2002
5 तारळी मोठा पाटण सातारा 685.93 मकृखोनवम/ताप्र/297/(849/97) सपु्रमा/    मोप्र-5/ 7850 नि.3.10.2002
6 भामा आसखेड मोठा खेड पणेु      458.20 मकृखोनवम/भाआप्र/298/(1216/98)सपु्रमा/ मोप्र-57848 नि.3/10/2002
7 गुंजवणी टप्पा-1 मोठा बेल्हे पणेु        316.60 मकृखोनवम/गुंजवणी प्र.ट-1/202/(283/ 2002)/सपु्रमा/मोप्र-5/7849 नि.3/10/2002

8 िीरा िेवघर (नितीय सपु्रमा) मोठा भोर पणेु 910.91 मकृखोनवम/नििेप्र/202/(341/02)/निसपु्रमा/ मोप्र-5/8104 नि.16/10/2002
9 धोम बलकवडी (ततृीय सपु्रमा) मोठा वाई सातारा 575.29 मकृखोनवम/201/(189/2011)/मोप्र-2819 नििांक 02/05/2003
10 चासकमाि मोठा खेड पणेु 388.13 मकृखोनवम/चापाप्र/298/(196/98) सपु्रमा/मोप्र-5/ 5221 नि.18.7.2003
11 सांगोला शाखा कालवा (नितीय सपु्रमा) मोठा सांगोला सोलापरू 288.01 मकृखोनवम/सांगोला/296/(102/96) सपु्रमा/मोप्र-5/ 9583 नि.1.12.2003
12 भीमा (उजिी ) प्रकल्प (व्दितीय सपु्रमा) मोठा माढा सोलापरू 1405.67 मकृखोनवम/भीप्र (298)(1274/98)सपु्रमा/मोप्र-5/573 नि.17.1.2004.
13 टेमघर मोठा मळुशी पणेु 323.53 मकृखोनवम/टेमघर/(297)/(790/97)/सपु्रमा/मोप्र-5/587 नििांक 19/1/2004
14 कृष्णा प्रकल्प टप्पा -1 (चतथुथ सपु्रमा) मोठा सातारा 648.05 मकृखोनवम/कृष्णा प्रकल्प टप्पा -1(297)/(1008/97)/सपु्रमा/मोप्र-5/1329 नि.13/2/2004

7978.6

जववरणपत्र 2.2

(िंालावधी वर्भ 1998 ते 2012)

एकूण :-

महाराष्ट्र िृंष्ट्णा खोरे जविंास महामांडळ, पणेु-11
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किंमत रुपये िंोटीमध्ये
अ. क्र. प्रिंल्पाचे नाांव प्रिंार तालुिंा जिल्हा मान्यता 

प्राप्त 
किंमत 

(रु.िंोटी)

सधुाजरत प्रशासिंीय मान्यता सांदर्भ

1 2 3 4 5 6 7
1 पिंिंळगाव ढाळे (प्रथम सपु्रमा) मध्यम बार्शी सोलािंरू 42.78 मकृखोववम/सपु्रमा/मप्र/उअवि-2/ (2/357) वि.02/09/1999
2 कडवी (वितीय सपु्रमा) मध्यम र्शाहूवाडी कोल्हािंरू 69.74 मकृखोववम/विर्णय क्र.1553 वििाांक 17/02/2000
3 ववडवळे मध्यम मावळ िंरेु् 29.86 मकृखोववम/मप्र-4/1554 वििाांक 17/02/2000
4 िेर (व्दितीय सपु्रमा) मध्यम खटाव सातारा 5.80 मकृखोववम/1609 वििाांक 18/02/2000
5 िाझरे (व्दितीय सपु्रमा) मध्यम िंरुांिर िंरेु् 5.59 मकृखोववम/मप्र-4/1610 वििाांक 18/02/2000
6 कासारी (ततृीय सपु्रमा) मध्यम र्शाहूवाडी कोल्हािंरू 28.80 मकृखोववम/मप्र-4/सपु्रमा/कासारी/3230 वििाांक 06/04/2000
7 िंाटगाांव (व्दितीय सपु्रमा) मध्यम िुिरगड कोल्हािंरू 82.20 मकृखोववम/मप्र-4/3231 वििाांक 06/04/2000
8 वित्री मध्यम आजरा कोल्हािंरू 76.94 मकृखोववम/विर्णय क्र.3874 वििाांक 27/04/2000
9 खैरी (व्दितीय सपु्रमा) मध्यम जामखेड अहमििगर 19.44 मकृखोववम/3875 वििाांक 27/04/2000
10 सीिा मध्यम प्रकल्िं िोसेपखड बोगियासह मध्यम कजणत अहमििगर 118.9 मकृखोववम/सीमप्र/सपु्रमा/मप्र-4/299/ (331/99)/11137 वि. 20.11.2000
11 विकोत्रा (ततृीय सपु्रमा) मध्यम आजरा कोल्हािंरू 137.9 मकृखोववम/मप्र-3/200/(681/00) 1247  वििाांक 12/02/2001
12 जाांबरे (व्दितीय सपु्रमा) मध्यम िांिगड कोल्हािंरू 66.03 मकृखोववम/मप्र-3/298/(761/98) 2924  वििाांक 11/4/2001
13 उत्तरमाांड मध्यम िंाटर् सातारा    102.37 मकृखोववम/मप्र-6/202/(260/02) 7852  वििाांक 10/10/2002
14 वाांग (प्रथम सपु्रमा) मध्यम िंाटर् सातारा     209.11 मकृखोववम/मप्र-6/202/(266/2002) 7853  वििाांक 10/10/2002
15 िागेवाडी (व्दितीय सपु्रमा) मध्यम वाई सातारा      51.95 मकृखोववम/मप्र-6/200/(916/2002) 7854  वििाांक 10/10/2002
16 कासारसाई मध्यम मळुर्शी िंरेु् 33.15 मकृखोववम/मप्र-6/201/(753/2001) 258  वििाांक 21/10/2002
17 आांद्रा खोरे मध्यम मावळ िंरेु् 96.00 मकृखोववम/मप्र-6/201/(518/2001) 8259  वििाांक 21/10/2002
18 लोंढािाला मध्यम राधािगरी कोल्हािंरू 13.06 मकृखोववम/मप्र-6/02/(255/02)/8575  वििाांक 01/11/2002
19 मळुर्शी मध्यम मळुर्शी िंरेु् 11.63 मकृखोववम/मप्र-6/02/(176/02)/2785  वििाांक 30/04/2003
20 मोरर्ा (गरेुघर)(व्दितीय सपु्रमा) मध्यम िंाटर् सातारा 118.03 मकृखोववम/टेमघर/(202)/(396/02)/मप्र-6/ सपु्रमा/719 वि. 22/1/2004
21 पिंिंळगाांव ढाळे  (व्दितीय सपु्रमा) मध्यम बार्शी सोलािंरू 63.30 मकृखोववम/203/(240/2003)मप्र-6/ सपु्रमा/984  वििाांक 3/2/2004
22 आांधळी मध्यम मार् सातारा 17.97 मकृखोववम/298/(583/98)मप्र-6/सपु्रमा/1168  वििाांक 9/2/2004

जववरणपत्र 2.2

महाराष्ट्र िृंष्ट्णा खोरे जविंास महामांडळ, पणेु-11
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अ. क्र. प्रिंल्पाचे नाांव प्रिंार तालुिंा जिल्हा मान्यता 
प्राप्त 
किंमत 

(रु.िंोटी)

सधुाजरत प्रशासिंीय मान्यता सांदर्भ

1 2 3 4 5 6 7
23 मेहकरी म.प्र.सीिा धरर्ातिू उपसयो िारे मेहकरी 

धरर्ातील िंाण्यािी स्त्त्रोतवधृ्िी
मध्यम आष्टी बीड 52.97 मकृखोववम/मप्र-3/मेहकरी/सपु्रमा/6431/04 वििाांक 17/8/2004

24 घटप्रिा मध्यम िांिगड कोल्हािंरू 86.09 मकृखोवव/मप्र-6/(202)/(271/02)/सपु्रमा/ 6545/04 वि.21-08-2004
25 धामर्ी मध्यम राधािगरी कोल्हािंरू 320.70 मकृखोववम/(204)/(441/04)/मप्र-3/ सपु्रमा/1085 वििाांक 9/2/2005
26 वाांग (व्दितीय सपु्रमा) मध्यम िंाटर् सातारा 227.97 मकृखोववम/(204)/(393/04)/मप्र-3/3626 सपु्रमा/ वििाांक 5/5/2005
27 तलवार म.प्र.ते िंारगाांव (जो) ल.िंा.त.जोड 

कालवा (प्रथम सपु्रमा)
मध्यम आष्टी बीड 0.96 मकृखोववम/(206)/(918/06)/सपु्रमा/लिंा-2/ 9413 वििाांक 04/11/2006

28 तलवार म.प्र.ते िंारगाांव (जो)लिंात जोड कालवा 
योजिा (व्दितीय सपु्रमा)

मध्यम आष्टी बीड 2.12 मकृखोववम. /(207)/(303/2007)/सपु्रमा/ लिंा-2/3925, वि. 04-05-2007

29 तलवार म.प्र. ते िंारगाांव (जो) लिंात जोड 
कालवा (लिंा-2 ते लिंा-1 जोडरे्)(ततृीय सपु्रमा)

मध्यम आष्टी बीड 2.87 मकृखोववम. /(207)/(684/सपु्रमा/ लिंा-2 /722, वि. 29.07.2008

2094.31एकूण :-
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किंमत रुपये िंोटीमध्ये
अ. क्र. प्रिंल्पाचे नाांव प्रिंार तालुिंा जिल्हा मान्यता प्राप्त किंमत 

(रु.िंोटी)
सधुाजरत प्रशासिंीय मान्यता सांदर्भ

1 2 3 4 5 6 7
1 कृष्णा कोयना उपसा ससचन योजना 

(व्दितीय सपु्रमा)
उससयो - साांगली 

सोलापरू
1321.12 मकृखोविम/कृकोउससप्र/व्दितीय सधुावरत/प्रशा-2/ (296)/(305/96), 

वि.07/05/1997
2 जनाई वशरसाई  उपसा ससचन योजना उससयो िौंड पणेु 144.24 मकृखोविम/वनणणय क्र.1555 वि.17/02/2000

3 टेंभ ूउपसा ससचन योजना उससयो कराड सातारा 2106.09 मकृखोविम/मप्र-6/(383/2002)/718   वि.22/01/2004
4 कृष्णा कोयना उससयो (ततृीय सपु्रमा) उससयो साांगली 1982.81 मकृखोविम/(201)/(488/2001)/सपु्रमा/मप्र-6/ 720 वि.22.01.2004.

5 िाकुडे उपसा ससचन योजना भाग 1 ि 
2 (अ+ब)

उससयो वशराळा, कराड, 
िाळिा

सातारा ि 
साांगली

332.31 मकृखोविम/मप्र-3/िाकुडे उससयो (8560/2004)   वि.25/10/2004

6 जनाई वशरसाई उवसयों (व्दितीय सपु्रमा) उससयो िौंड पणेु 199.00 मकृखोविम/मप्र-3/जनाई वशरसाई उससयो/9500  वि.3.12.2004

7 वशराळा, उपसा ससचन येाजना (प्रथम 
सपु्रमा)

उससयो पराांडा उस्मानाबाि 52.55 मकृखोविमां-2007/(682/2007)सपु्रमा/7324, विनाांक 24.9.2008

6138.12

जववरणपत्र 2.2

महाराष्ट्र िृंष्ट्णा खोरे जविंास महामांडळ, पणेु-11

एकूण :-

महामांडळाचे अांतर्भत जदलेल्या सपु्रमा बाबतचा तपशील
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किंमत रुपये िंोटीमध्ये
अ. 
क्र.

प्रिंल्पाचे नाांव प्रिंार तालुिंा जिल्हा मान्यता 
प्राप्त 
किंमत 

(रु.िंोटी)

सधुाजरत प्रशासिंीय मान्यता सांदर्भ

1 2 3 4 5 6 7
1 ज ांभळी, लघ ुप टबांध रे तल व लघु व ई स त र 2.07 मकृखोववम/(296)/(245/96)/लप त/ ज ांभळी/प्रश -3/वि. 12/05/1997

2 तेरणी,लघ ुप टबांध रे तल व लघु गडहिंग्लज कोल्िं परू 4.56 मकृखोववम/(296)/(245/96)/लप त/तेरणी/ प्रश -3/वि.12/05/1997

3 ओळवण,लघ ुप टबांध रे तल व लघु र ध नगरी कोल्िं परू 3.17 मकृखोववम(296)(477/96)लप त/ओळवण /प्रश -3/वि. 12/05/1997

4 महिंद् स ठवण तल व लघु प टण स त र 3.55 मकृखोववम/(296)/(391/96)/महिंि/लप -2 वि. 16/09/1998

5 अणे पेमिर , लघ ुप टबांध रे तल व लघु जनु्नर पणेु 4.74 मकृखोववम/(297)(709/97)/सपु्रम /लप -3 वि. 11/11/1998

6 कुमरी,स ठवण तल व लघु गडहिंग्लज कोल्िं परू 3.47 सपु्रमा आदेश उपलब्ध नाहीत.

7 वकटव ड लघ ुप टबांध रे तल व लघु चांिगड कोल्िं परू 9.00 सपु्रमा आदेश उपलब्ध नाहीत.

8 येणेचवांडी लघ ुप टबांध रे तल व लघु गडहिंग्लज कोल्िं परू 2.64 सपु्रमा आदेश उपलब्ध नाहीत.

9 कुां टेफळ, स ठवण तल व लघु आष्टी बीड 1.52

10 मटुा स ठवण तल व लघु तळुज परू उस्म न ब ि 2.33

11 आष्टी (वनमग ांव चोभ ) ब.ृल.प .त. लघु आष्टी बीड 11.78 सपु्रमा आदेश उपलब्ध नाहीत.

12 वभक र स ांगवी, स ठवण तल व लघु उमरग उस्म न ब ि 12.46 मकृखोववम/(298)/(929/98)/लप -2 वि.05/07/1999

13 न ांिग व, स ठवण तल व लघु भमू उस्म न ब ि 3.20 मकृखोववम/(298)/(324/98)/सपु्रम /लप -2 वि.04/09/1999

14
न झरे (म ण)कोल्िं परू पध्ितीचे बांध र लघु स ांगोल सोल परू 1.30 मकृखोववम/(1796)/(35/96)/सपु्रम /लप -1 वि 16/07/1999

15 ज धवव डी लघ ुप टबांध रे तल व लघु म वळ पणेु 20.46 मकृखोववम/(297)/(1043/97)/सपु्रम /लप -3 वि.25/08/1999
16 ख ांबोली लघ ुप टबांध रे तल व लघु मळुशी पणेु 2.79 मकृखोववम/(297)/(1043/97)/सपु्रम /लप -3 वि.   /11/1999

17
व लचांिनगर कोल्िं परू पध्ितीचे बांध र लघु इांि परू पणेु 0.98 मकृखोववम/(298)/(940/98)/सपु्रम /लप -3 वि 27/12/1999

जववरणपत्र 2.2

(िंालावधी वर्भ 1998 ते 2012)

महाराष्ट्र िृंष्ट्णा खोरे जविंास महामांडळ, पणेु-11

महामांडळाचे अांतर्भत जदलेल्या सपु्रमा बाबतचा तपशील
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अ. 
क्र.

प्रिंल्पाचे नाांव प्रिंार तालुिंा जिल्हा मान्यता 
प्राप्त 
किंमत 

(रु.िंोटी)

सधुाजरत प्रशासिंीय मान्यता सांदर्भ

1 2 3 4 5 6 7
18 भुय चीव डी कोपबां. लघु कर ड स त र 1.85 मकृखोववम/(298)/(942/98)सपु्रम /लप -3/ 1023 वि.01/02/2000
19 शेरे लघ ुप टबांध रे तल व लघु मळुशी पणेु 2.01 मकृखोववम/(299)/(347/99)/सपु्रम /लप -3 वि 20/01/2000
20 गणेशग ांव कोपबां. लघु म ळवशरस सोल परू 1.85 मकृखोववम/(299)/(619/99)/सपु्रम /लप -1 वि.21/01/2000

21 मेथवडे कोल्िं परू पध्ितीचे बांध र लघु स ांगोल सोल परू 1.49 मकृखोववम/(299)/(291/99)/सपु्रम / लप -1 वि 29/01/2000

22 लोटेव डी कोल्िं परू पध्ितीचे बांध र लघु स ांगोल सोल परू 1.05 मकृखोववम/(299)/(254/99)/सपु्रम / लप -1 वि 29/01/2000

23 कुमठे, लघ ुप टबांध रे तल व लघु स त र स त र 6.72 मकृखोववम/(298)/(941/98)/सपु्रम / लप -3 वि 29/01/2000

24 प लेश्वर लघ ुप टबांध रे तल व लघु श िूंव डी कोल्िं परू 15.53 मकृखोववम/(297)/(387/97)/सपु्रम / लप -2 वि 03/02/2000

25 क ांडवण,लघ ुप टबांध रे तल व लघु श िूंव डी कोल्िं परू 9.01 मकृखोववम/(299)/(13/99)/सपु्रम / लप -2 वि 03/02/2000

26 म नोली लघ ुप टबांध रे तल व लघु श िूंव डी कोल्िं परू 8.71 मकृखोववम/(298)/(999/98)/सपु्रम / लप -2 वि 03/02/2000

27 कोऱ्िं ळे,कोल्िं परू पध्ितीचे बांध र लघु ब र मती पणेु 1.65 मकृखोववम/(299)/(691/99)/सपु्रम / लप -1 वि 03/02/2000

28 इन मग व (ग ांधलेमळ ) कोपबां लघु वशरुर पणेु 2.39 मकृखोववम/(299)/(641/99)/सपु्रम / लप     वि 03/02/2000

29 केसरकरव डी लघ ुप टबांध रे तल व लघु श िूंव डी कोल्िं परू 9.52 मकृखोववम/(299)/(83/99)/सपु्रम / लप -2 वि 03/02/2000

30 एरांडोल लघ ुप टबांध रे तल व लघु आजर कोल्िं परू 5.71 मकृखोववम/(299)/(276/99)/सपु्रम / लप -2 वि 03/02/2000

31 न ांि री लघ ुप टबांध रे तल व लघु श िूंव डी कोल्िं परू 6.05 मकृखोववम/(299)/(19/99)/सपु्रम / लप -2 वि 03/02/2000

32
क ळूस-व टेकरव डी कोल्िं परू 
पध्ितीचे बांध र 

लघु खेड पणेु 0.64 मकृखोववम/(299)/(349/99)/सपु्रम / लप -3 वि 07/02/2000

33 वचव ळे लघ ुप टबांध रे तल व लघु भ्ूूिरगड कोल्िं परू 5.88 मकृखोववम/(298)/(925/98)/सपु्रम / लप -3/1257  वि 07/02/2000

34 वनगडे कोल्िं परू पध्ितीचे बांध र लघु त .भोर पणेु 0.75 मकृखोववम/(298)/(393/98)/सपु्रम / लप -3/1315  वि 08/02/2000

35 व ळेण लघ ुप टबांध रे तल व लघु मळुशी पणेु 5.48 मकृखोववम/(298)/(1153/98)/सपु्रम /लप -3/1316  वि 08/02/2000

36 उमर णी लघ ुप टबांध रे तल व लघु जत स ांगली 1.40 मकृखोववम/(297)/(814/97)/सपु्रम /लप -2/1374  वि 09/02/2000

37 वतकोंडी क्रां .2 लघ ुप टबांध रे तल व लघु जत स ांगली 1.58 मकृखोववम/(299)/(628/99)/सपु्रम /लप -2/1375  वि 09/02/2000

38 अजुुनव डी (गोमेव डी) लप त लघु आटप डी स ांगली 5.55 मकृखोववम/(299)/(275/99)/सपु्रम /लप -2/1376  वि 09/02/2000

39 वभवरगी ब.ृल.लघ ुप टबांध रे तल व लघु जत स ांगली 19.71 मकृखोववम/(299)/(122/99)/सपु्रम /लप -2/ 1377 वि 09/02/2000

40 त ांिळी सांगम लघ ुप टबांध रे तल व लघु वशरुर पणेु 0.99 मकृखोववम/(299)/(618/99)/सपु्रम /लप -1/वि 09/02/2000
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41 कवडग ांव लघ ुप टबांध रे तल व लघु ज मखेड अिंमिनगर 1.11 मकृखोववम/(22000)/(99/2000)सपु्रम /लप -1/1395 वि 09/02/2000

42 ब भळूग ांव लघ ुप टबांध रे तल व लघु ब शी सोल परू 11.73 मकृखोववम/(297)/(476/97)सपु्रम /लप -1/1668 वि 22/02/2000

43 वथटेव डी लघ ुप टबांध रे तल व लघु वशरुर पणेु 10.16 मकृखोववम/(299)/(640/99)सपु्रम /लप -1/1669 वि 22/02/2000

44 ज ांबतू लघ ुप टबांध रे बांध र लघु वशरुर पणेु 1.42 मकृखोववम/(297)/(933/97)सपु्रम /लप -3/1708 वि 23/02/2000

45 कृष्ण  क लव  िधुोंडी चर योजन लघु त सग ांव स ांगली 0.10 मकृखोववम/हसव्य 3/(298)/(329/98)/1756 वि 23/02/2000

46 मोरग ांव, कोल्िं परू पध्ितीचे बांध र लघु ब र मती पणेु 0.68 मकृखोववम/(297)/(283/99)सपु्रम /लप -3/1810 वि 25/02/2000

47 िंोळ कोल्िं परू पध्ितीचे बांध र लघु ब र मती पणेु 2.37 मकृखोववम/(299)/(598/99)सपु्रम /लप -3/1811 वि 25/02/2000

48 म रणेव डी लघ ुप टबांध रे तल व लघु मळुशी पणेु 2.04 मकृखोववम/(298)/(863/98)सपु्रम /लप -3/1812 वि 25/02/2000

49
िेऊर लघ ुप टबांध रे तल व (ततृीय 
सपु्रम )

लघु कोरेग ांव स त र 2.05 मकृखोववम/(298)/(1069/98)सपु्रम /लप -3/1813 वि 25/02/2000

50 नरहसगपरू कोल्िं परू पध्ितीचे बांध र लघु इांि परू पणेु 4.91 मकृखोववम/(299)/(617/99)सपु्रम /लप -3/1825 वि 28/02/2000

51 वनरव ांगी (खल ल) कोपबां लघु इांि परू पणेु 1.57 मकृखोववम/(299)/(504/99)सपु्रम /लप -3/1826 वि 28/02/2000
52 ल टे कोल्िं परू पध्ितीचे बांध र लघु ब र मती पणेु 1.51 मकृखोववम/(297)/(284/97)सपु्रम /लप -3/1888 वि 29/02/2000

53
सोनग ांव (सांगम) कोल्िं परू पध्ितीचे 
बांध र 

लघु ब र मती पणेु 1.28 मकृखोववम/(297)/(255/97)सपु्रम /लप -3/1887 वि 29/02/2000

54 वबलरू लघ ुप टबांध रे तल व लघु जत स ांगली 0.99 मकृखोववम/(299)/(612/99)सपु्रम /लप -2/1922 वि 1/03/2000

55
बांडगरव डी लघ ुप टबांध रे तल व 
(ततृीय सपु्रम )

लघु कवठेमिं ांक
ळ

स ांगली 2.55 मकृखोववम/(299)/(613/99)सपु्रम /लप -2/1923 वि 1/03/2000

56 टण्ण ूकोल्िं परू पध्ितीचे बांध र लघु इांि परू पणेु 4.49 मकृखोववम/(299)/(504/99)सपु्रम /लप -3/2374 वि 13/03/2000

57
वटकेकरव डी कोल्िं परू पध्ितीचे बांध र लघु जनु्नर पणेु 1.16 मकृखोववम/(299)/(615/99)सपु्रम /लप -3/2562/वि 18/03/2000

58 उि परू कोल्िं परू पध्ितीचे बांध र लघु जनु्नर पणेु 0.50 मकृखोववम/(299)/(425/99)सपु्रम /लप -3/2563/वि 18/03/2000

59
प रग ांव (आळे) कोल्िं परू पध्ितीचे 
बांध र 

लघु जनु्नर पणेु 1.17 मकृखोववम/(299)/(599/99)सपु्रम /लप -3/2559/वि 18/03/2000

60 कडल स,कोल्िं परू पध्ितीचे बांध र लघु स ांगोल सोल परू 2.39 मकृखोववम/(299)/(639/99)सपु्रम /लप -1/ वि 21/03/2000
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61 िं डशी क्र.2 लघ ुप टबांध रे तल व लघु मळुशी पणेु 2.39 मकृखोववम/(299)/(602/99)सपु्रम /लप -3/2684/वि 22/03/2000

62
वड परू कोल्िं परू पध्ितीचे बांध र  
(कुसरु)

लघु िविण 
सोल परू

सोल परू 5.42 मकृखोववम/(298)/(945/98)सपु्रम /लप -1/2685/वि 22/03/2000

63
गणुवडी (ित्तव डी)कोल्िं परू पध्ितीचे 
बांध र 

लघु ब र मती पणेु 0.81 मकृखोववम/(299)/(426/99)सपु्रम /लप -3/2686/वि 22/03/2000

64 डोंगरग ांव कोल्िं परू पध्ितीचे बांध र लघु मळुशी पणेु 0.73 मकृखोववम/(298)/(938/98)सपु्रम /लप -3/2687/वि 22/03/2000

65 नीर  कोल्िं परू पध्ितीचे बांध र लघु परुांिर पणेु 1.95 मकृखोववम/(298)/(864/98)सपु्रम /लप -3/3010/वि 31/03/2000

66 बेलसर कोल्िं परू पध्ितीचे बांध र लघु जनु्नर पणेु 0.91 मकृखोववम/(298)/(864/98)सपु्रम /लप -3/3011/वि 31/03/2000

67 स कोरी कोल्िं परू पध्ितीचे बांध र लघु जनु्नर पणेु 1.42 मकृखोववम/(298)/(864/98)सपु्रम /लप -3/3012/वि 31/03/2000

68 ब ांबडुा (स ळोब डोिं) कोपबां लघु ब र मती पणेु 0.480 मकृखोववम/(299)/(594/99)सपु्रम /लप -3/3078/वि 1/04/2000

69 वनरव ांगी (वनमस खर) कोपबां लघु इांि परू पणेु 1.320 मकृखोववम/(297)/(139/97)सपु्रम /लप -3/3080/वि 1/04/2000

70 खोरवडी कोल्िं परू पध्ितीचे बांध र लघु िौंड पणेु 4.750 मकृखोववम/(299)/(596/99)सपु्रम /लप -3/3079/वि 1/04/2000

71 वीरन ल  लघ ुप टबांध रे तल व लघु परुांिर पणेु 3.110 मकृखोववम/(299)/(605/99)सपु्रम /लप -3/3086/वि 1/04/2000

72
त ांबड-कोळवडे,कोल्िं परू पध्ितीचे 
बांध र 

लघु भोर पणेु 0.920 मकृखोववम/(299)/(350/99)सपु्रम /लप -3/3087/वि 1/04/2000

73 जेऊर ,कोल्िं परू पध्ितीचे बांध र लघु परुांिर पणेु 3.760 मकृखोववम/(299)/(595/99)सपु्रम /लप -3/3088/वि 1/04/2000

74
वडग ांव ब ांडे कोल्िं परू पध्ितीचे बांध र लघु िौंड पणेु 0.890 मकृखोववम/(299)/(351/99)सपु्रम /लप -3/3508/वि 13/04/2000

75 प रग ांव कोल्िं परू पध्ितीचे बांध र लघु िौंड पणेु 3.130 मकृखोववम/(299)/(352/99)सपु्रम /लप -3/3509/वि 13/04/2000
76 मिं कोशी लघ ुप टबांध रे तल व लघु भोर पणेु 2.630 मकृखोववम/(297)/(114/97)सपु्रम /लप -3/35010/वि 13/04/2000

77
अांत्री लघ ुप टबांध रे तल व (व्व्ितीय 
सपु्रम )

लघु वशर ळ स ांगली 1.640 मकृखोववम/(290/(674/99)सपु्रम /लप -2/35011 वि 13/04/2000

78
गगुव ड लघ ुप टबांध रे तल व (व्व्ितीय 
सपु्रम )

लघु जत स ांगली 0.600 मकृखोववम/(290/(674/99)सपु्रम /लप -2/35012 वि 13/04/2000

79 वशवणी लघ ुप टबांध रे तल व लघु वशर ळ स ांगली 0.990 मकृखोववम/(299/(703/99)सपु्रम /लप -2/35013 वि 13/04/2000
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80 सनमडी लघ ुप टबांध रे तल व लघु जत स ांगली 1.310 मकृखोववम/(299/(690/99)सपु्रम /लप -2/35014/वि 13/04/2000
81 क ऱ्िं टी कोल्िं परू पध्ितीचे बांध र लघु ब र मती पणेु 0.920 मकृखोववम/(299/(644/99)सपु्रम /लप -1/वि 13/04/2000

82
कऱ्िं व गज (किमवस्ती) कोल्िं परू 
पध्ितीचे बांध र 

लघु ब र मती पणेु 0.860 मकृखोववम/(298/(939/98)सपु्रम /लप -3/वि 13/04/2000

83 सोनवडी कोल्िं परू पध्ितीचे बांध र लघु िौंड पणेु 4.070 मकृखोववम/(297/(876/97)सपु्रम /लप -3/वि 13/04/2000

84
धनगरव डी कोल्िं परू पध्ितीचे बांध र लघु श्रीगोंि अिंमिनगर 1.660 मकृखोववम/(299/(835/99)सपु्रम /लप -1 /3779/वि 25/04/2000

85 मरुुम कोल्िं परू पध्ितीचे बांध र लघु ब र मती पणेु 1.740 मकृखोववम/(299/(682/99)सपु्रम /लप -1 /378/वि 25/04/2000
86 आण्ण परू कोल्िं परू पध्ितीचे बांध र लघु वशरुर पणेु 0.580 मकृखोववम/(299/(709/99)सपु्रम /लप -1 /3781/वि 25/04/2000

87
अकोले (मांद्रपु) कोल्िं परू पध्ितीचे 
बांध र 

लघु िविण 
सोल परू

सोल परू 1.780 मकृखोववम/(299/(292/99)सपु्रम /लप -1 /3782/वि 25/04/2000

88 मळवांडी लघ ुप टबांध रे तल व लघु म वळ पणेु 5.640 मकृखोववम/(299/(603/99)सपु्रम /लप -3 /4457/वि 10/5/2000
89 कोय ळ स ठवण तल व लघु आष्टी बीड 1.530 मकृखोववम/(298/(1172/98)सपु्रम /लप -2 /8406/वि 22/8/2000
90 मरुळी स ठवण तल व लघु उमरग उस्म न ब ि 3.120 मकृखोववम/(298/(243/98)सपु्रम /लप -2 /8627/वि 29/8/2000

91 कोंडोशी लघ ुप टबांध रे तल व लघु भिूरगड कोल्िं परू 8.220 मकृखोववम/सपु्रम  22000(442/2000)/लप -3 /9063 वि 11/9/2000

92
हचचोडी प टील कोल्िं परू पध्ितीचे 
बांध र 

लघु अिंमिनगर अिंमिनगर 0.770 मकृखोववम/ 299(354/99)सपु्रम /लप -1 /9064/वि 13/9/2000

93 प थ्रडु लघ ुप टबांध रे तल व लघु भमू उस्म न ब ि 3.770 मकृखोववम/ 299(354/99)सपु्रम /लप -2 /9244 वि.16/09/2000

94 त ांबेव डी लघ ुप टबांध रे तल व लघु पर ांड उस्म न ब ि 5.920 मकृखोववम/ 299(353/99)सपु्रम /लप -2 /9245 विन ांक 16/09/2000

95 ज ांब लघ ुप टबांध रे तल व लघु भमू उस्म न ब ि 5.420 मकृखोववम/ 298(1169/98)सपु्रम /लप -2 /9246 विन ांक 16/09/2000

96 फोंडव ड  (जगत पवस्ती) कोपबां. लघु ब र मती पणेु 0.470 मकृखोववम/ 299(643/99)सपु्रम /लप -1 /9326/2000 विन ांक 18/09/2000

97 व कुडे लघ ुप टबांध रे तल व लघु वशर ळ स ांगली 1.590 मकृखोववम/ 200(75/2000)सपु्रम /लप -2 / विन ांक 19/09/2000

98 हिडेग व लघ ुप टबांध रे तल व लघु तळुज परू उस्म न ब ि 5.850 मकृखोववम/ 299(507/99)सपु्रम /लप -2 / विन ांक 19/09/2000

99 स ांगवी - सांगमेश्वर कोपबां. लघु आष्टी बीड 1.940 मकृखोववम/ 298(1176/98)सपु्रम /लप -2 /2000 विन ांक 19/09/2000

100 वडग्गी स ठवण तल व लघु उमरग उस्म न ब ि 2.440 मकृखोववम/ 298(108/98)सपु्रम /लप -2  विन ांक 19/09/2000
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101
खडकत कोल्िं परू पध्ितीचे बांध र  क्र.2 लघु आष्टी बीड 1.900 मकृखोववम/ 298(1170)सपु्रम /लप -2/9716  विन ांक 30/09/2000

102 क टी ििंीवडी लघ ुप टबांध रे तल व लघु तळुज परू उस्म न ब ि 3.600 मकृखोववम/ 298(1177/98)सपु्रम /लप -2/ 9717  विन ांक 30/09/2000

103 भ कुचीव डी लघ ुप टबांध रे तल व लघु ख न परू स ांगली 6.490 मकृखोववम/ 298(122/98)सपु्रम /लप -2/ 9718  विन ांक 30/09/2000

104
ट कवे लघ ुप टबांध रे तल व(व्व्ितीय 
सपु्रम )

लघु वशर ळ स ांगली 3.060 मकृखोववम/ 200(76/2000)सपु्रम /लप -2/ 9719  विन ांक 30/09/2000

105 बेळुांखी लघ ुप टबांध रे तल व लघु जत स ांगली 5.210 मकृखोववम/ 297(426/97)सपु्रम /लप -2/ 9720  विन ांक 30/09/2000

106 खडक ओिंोळ लघ ुप टबांध रे तल व लघु चांिगड कोल्िं परू 5.250 मकृखोववम/ 297(398/96)सपु्रम /लप -2/ 9722  विन ांक 30/09/2000

107 िंांगरग  (नळ) लघ ुप टबांध रे तल व लघु तळुज परू उस्म न ब ि 7.780 मकृखोववम/ 299(555/98)सपु्रम /लप -2/ 9721  विन ांक 30/09/2000

108 बेडकीन ल  लघ ुप टबांध रे तल व लघु उस्म न ब ि उस्म न ब ि 6.690 मकृखोववम/ 299(720/99)सपु्रम /लप -2/ 9723  विन ांक 30/09/2000

109 ढवळेश्वर लघ ुप टबांध रे तल व लघु ख न परू स ांगली 3.180 मकृखोववम/ 298(123/98)सपु्रम /लप -2/ 9724  विन ांक 30/09/2000

110 हसिग व स ठवण तल व लघु तळुज परू उस्म न ब ि 3.140 मकृखोववम/ 297(191/96)सपु्रम /लप -2/ 9725  विन ांक 30/09/2000

111 वलगडु स ठवण तल व लघु उस्म न ब ि उस्म न ब ि 1.950 मकृखोववम/ 298(1175/98)सपु्रम /लप -2/ 9726  विन ांक 30/09/2000

112 सलेुम न िेवळ  स ठवण तल व लघु आष्टी बीड 5.930 मकृखोववम/ 299(135/99)सपु्रम /लप -2/ 9727  विन ांक 30/09/2000

113 क ळेग ांव स ठवण तल व लघु तळुज परू उस्म न ब ि 8.880 मकृखोववम/ 299(452/99)सपु्रम /लप -2/ 9728  विन ांक 30/09/2000

114 केसर जवळग  स ठवण तल व क्रां .1 लघु उमरग उस्म न ब ि 2.960 मकृखोववम/ 298(105/98)सपु्रम /लप -2/ 9729  विन ांक 30/09/2000

115 वडजी स ठवण तल व लघु कळांब उस्म न ब ि 3.460 मकृखोववम/ 298(107/98)सपु्रम /लप -2/ 9730  विन ांक 30/09/2000

116 येरम ळ  स ठवण तल व लघु कळांब उस्म न ब ि 2.580 मकृखोववम/ 298(106/98)सपु्रम /लप -2/ 9731  विन ांक 30/09/2000

117 वगरवली कोल्िं परू पध्ितीचे बांध र लघु ज मखेड अिंमिनगर 0.760 मकृखोववम/ 22000(96/2000)सपु्रम /लप -1/ 9761  विन ांक 3/10/2000

118 कोिंकडी कोल्िं परू पध्ितीचे बांध र लघु प रनेर अिंमिनगर 0.630 मकृखोववम/ 299(838/98)सपु्रम /लप -1/ 9792  विन ांक 3/10/2000

119 व ळुांज कोल्िं परू पध्ितीचे बांध र लघु अिंमिनगर अिंमिनगर 0.990 मकृखोववम/ 22000(70/2000)सपु्रम /लप -1/ 9763  विन ांक 3/10/2000

120 र मेश्वर सौत ड  स ठवण तल व लघु प टोि बीड 4.860 मकृखोववम/ 299(621/99)सपु्रम /लप -2/ 10083  विन ांक 12/10/2000

121 प रग ांव (जो) लघ ुप टबांध रे तल व लघु आष्टी बीड 2.500 मकृखोववम/ 299(416/99)सपु्रम /लप -2/ 10080  विन ांक 12/10/2000

122 ध मणग ांव स ठवण तल व लघु आष्टी बीड 1.980 मकृखोववम/ 299(402/99)सपु्रम /लप -2/ 10081  विन ांक 12/10/2000
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123 ज धवव डी लघ ुप टबांध रे तल व लघु प रनेर अिंमिनगर 2.920 मकृखोववम/ 297(361/97)सपु्रम /लप -3/ 10082  विन ांक 12/10/2000

124 स ांगवी म ळुांब्र  लघ ुप टबांध रे तल व लघु तळुज परू उस्म न ब ि 4.530 मकृखोववम/ 297(148/97)सपु्रम /लप -2/ 10868  विन ांक 8/11/2000

125 वनवकणे लघ ुप टबांध रे तल व लघु प टण स त र 19.880 मकृखोववम/ 201(335/2001)सपु्रम /लप -3/ 4579  विन ांक 14/6/2002

126 उच्छील लघ ुप टबांध रे तल व लघु जनु्नर पणेु 6.440 मकृखोववम/ 202(300/2002)सपु्रम /लप -3/ 8421  विन ांक 25/10/2002

127 मिं डीकव डी लघ ुप टबांध रे तल व लघु आटप डी स ांगली 3.650 मकृखोववम/ 200(806/2000)सपु्रम /लप -3/   विन ांक 14/1/2003

128 वथटेव डी लघ ुप टबांध रे तल व लघु वशरुर पणेु 15.96 मकृखोववम/ 203(18/2003)सपु्रम /लप -1/2317 विन ांक 9/4/2003

129 हचचोली स ठवण तल व (पळसग ांव) लघु उमरग उस्म न ब ि 10.32 मकृखोववम/203/(83/2002)/सपु्रम /लप -2/ 3967 विन ांक 13/06/2003

130 क स डे लघ ुप टबांध रे तल व लघु श िूंव डी कोल्िं परू 15.44 मकृखोववम/203/(216/2003)/सपु्रम /लप -2/ 4653 विन ांक 04/07/2003

131 प ांग रे लघ ुप टबांध रे तल व लघु स त र स त र 10.06 मकृखोववम/सपु्रम /21(8/01)/लप -3/4887 विन ांक 9/7/2003

132 धबुधबुी बहृत लघ ुप टबांध रे तल व लघु िविण 
सोल परू

सोल परू 21.88 मकृखोववम/ 22000(842/2000)सपु्रम /लप -1 /4908                           
विन ांक 9/7/2003133 मेघोली लघ ुप टबांध रे तल व लघु भिूरगड कोल्िं परू 8.47 मकृखोववम/सपु्रम /22000/(1175/2000)/ लप -3/5029                       वि. 
14/07/2003134 करांजग व लघ ुप टबांध रे तल व लघु चांिगड कोल्िं परू 7.86 मकृखोववम/201/(396/2001)/सपु्रम /लप -2/ 5102 वि.15/07/2003

135 फये लघ ुप टबांध रे तल व लघु भिूरगड कोल्िं परू 9.45 मकृखोववम/22001/(फये/2001)/सपु्रम /लप -3/9450 वि.25/11/2003

136 लकीकटे्ट स तवण तल व लघु चांिगड कोल्िं परू 17.09 मकृखोववम/ 201(190/2001)सपु्रम /लप -2 /449 विन ांक 15/1/2004

137 धनगरव डी  लघ ुप टबांध रे तल व लघु आजर कोल्िं परू 5.61 मकृखोववम/ 203(302/2003)सपु्रम /लप -2 /454 विन ांक 15/1/2004

138 िेंरे लघ ुप टबांध रे तल व लघु चांिगड कोल्िं परू 9.05 मकृखोववम/ 203(245/2003)सपु्रम /लप -2 /448 विन ांक 15/1/2004

139
तरुोरी प्रकल्प -उांची व ढ व कोळसरु 
ल.प्र. ते तरुोरी जोडक लव 

लघु उमरग उस्म न ब ि 12.08 मकृखोववम/ 299(370/99)सपु्रम /लप -2 /455 विन ांक 15/1/2004

140 अणिरू, स ठवण तल व लघु तळुज परू उस्म न ब ि 2.28 मकृखोववम/ 299(417/99)सपु्रम /लप -2 /450 विन ांक 15/1/2004

141 म ळेग ांव (प ां) स ठवण तल व लघु उमरग उस्म न ब ि 4.03 मकृखोववम/ 201(113/2001)सपु्रम /लप -2 /451 विन ांक 15/1/2004

142 वभवगी ब ृलप त (व्व्ितीय सपु्रम ) लघु जत स ांगली 33.88 मकृखोववम/ 203(292/2003)सपु्रम /लप -2 /452 विन ांक 15/1/2004

143 क ष्टी (त ांिळी खोरे वस्ती क .प.बां.) लघु श्रीगोंि अिंमिनगर 3.04 मकृखोववम/ 202(269/2002)सपु्रम /लप -3 /467 विन ांक 15/1/2004

144 प टणे लघ ुप टबांध रे तल व लघु चांिगड कोल्िं परू 7.82 मकृखोववम/ 203(486/2003)सपु्रम /लप -2 /529 विन ांक 17/1/2004

145 जेधेच  डोिं (न र यणग ांव ) कोपबां लघु जनु्नर पणेु 0.83 मकृखोववम/ 299(601/99)लप -3/3097 विन ांक 21/4/2004
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146 कुां भवडे, लघ ुप टबांध रे तल व लघु श िूंव डी कोल्िं परू 9.02 मकृखोववम/ 204(38/04)सपु्रम /लप -2/6551 विन ांक 21/8/2004

147
भ टवनमग ांव कोल्िं परू पध्ितीच  बांध र लघु इांि परू पणेु 6.08 मकृखोववम/ 205(134/2005)सपु्रम /लप -3 /3012 विन ांक 11/4/2005

148
न ांि री लघ ुप टबांध रे तल व(व्व्ितीय 
सपु्रम )

लघु श िूंव डी कोल्िं परू 7.53 मकृखोववम/ 205(174/2005)सपु्रम /लप -2 /3622 विन ांक 5/5/2005

149 कोळेग ांव, लघ ुप टबांध रे तल व लघु म ळवशरस सोल परू 6.07 मकृखोववम/ 202(311/2002)सपु्रम /लप -1 /4463 विन ांक 1/6/2005

150 येसरठ व लघ ुप टबांध रे तल व लघु अकोले अिंमिनगर 15.30 मकृखोववम/ 204(33/2004)सपु्रम /लप -1 /8806 विन ांक 9/11/2005

151 वडग ांव (िेव) स ठवण तल व लघु तळुज परू उस्म न ब ि 3.86 मकृखोववम/ 204(151/2004)सपु्रम /लप -2 /5076 विन ांक 28/1/2006

152
उमर णी स ठवण तल व (वितीय 
सपु्रम )

लघु जत स ांगली 2.05 मकृखोववम/ 204(275/2004)सपु्रम /लप -2 /4930 विन ांक 9/6/2006

153 िेवकुरळी स ठवण तल व लघु तळुज परू उस्म न ब ि 2.91 मकृखोववम/ 206(297/2006)सपु्रम /लप -2 /5822 विन ांक 18/7/2006

154
श्री िेत्र िेिूं वज.पणेु येथील परू वनयांत्रण 
योजन  अांतगुत इांद्र यणी निीवर घ ट 
ब ांधणे.

लघु िंवेली पणेु 1.42 मकृखोववम. /(207)/(39/2007)/सपु्रम / लप -2/4980, वि. 06-06-2007

155 जळग ांव, स ठवण तल व लघु आष्टी बीड 4.94 मकृखोववम. /(207)/(390/2007)/सपु्रम  /6661, वि. 24-07-2007

156
अनकढ ळ (िं केमळ ) कोल्िं परू 
पध्ितीच  बांध र 

लघु स ांगोल सोल परू 11.50 मकृखोववम. /(207)/(220/2007)/सपु्रम  / 1150/लप -1, वि.28-02-2008

157 बलसरू, स ठवण तल व लघु उमरग उस्म न ब ि 3.59 मकृखोववम. /(208)/(489/2008)/लप -2/ सपु्रम , वि.14/07/2008

158
ज धवव डी,लघ ुप टबांध रे तल व 
(वितीय सपु्रम )

लघु म वळ पणेु 26.03 मकृखोववम. /(208)/(566/2008)/लप -2/ 6829, वि.  06-09-2008

159
शेरे, लघ ुप टबांध रे तल व  (वितीय 
सपु्रम )

लघु मळुशी पणेु 2.57 मकृखोववम. /(208)/(732)/लप -2/ 7724, वि.  13-10-2008

160 हपपळग ांव (सतीकोन) कोपबां लघु जनु्नर पणेु 1.23 मकृखोववम. /(208)/(903/2008)/सपु्रम / 9150, वि.  11-12-2008
161 बेलसर, को. प. बां. (वितीय सपु्रम ) लघु जनु्नर पणेु 1.34 मकृखोववम/(208)/(904/2008)/सपु्रम /लप -2 /530, वि.  20.1.2009

162 ख ांबोली ल. प .त. (वितीय सपु्रम ) लघु मळुशी पणेु 3.97 मकृखोववम/(208)/(695/2008)/531 वि.  20.1.2009
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163 पेडग ांव को. प. बां. लघु िौंड पणेु 5.96 मकृखोववम/(208)/(996/2008)/लप -2/916   वि.5.2.2009
164 गडि वणे ल. प . त. लघु मळुशी पणेु 5.53 मकृखोववम/(209)/(95/2009)/लप -2/वि.16-03-2009

165
आष्टी (वनमग ांव चोभ ) बिृंत ल. प . 
योजन  (वितीय सपु्रम )

लघु आष्टी बीड 29.51 मकृखोववम/(209)/(123/2009)/लप -3/ वि.16-03-2009

166 स वरग ांव स . त. लघु तळुज परू उस्म न ब ि 8.01 मकृखोववम/(208)/(834/2008)/लप -3/2786 वि.30.4.2009
167 आांबेव डी ल. प .त. लघु चांिगड कोल्िं परू 25.23 मकृखोववम/(209)/(38/2009)/लप -2/3655 वि.3.6.2009
168 भ लेव डी को. प. बां. लघु करम ळ सोल परू 1.75 मकृखोववम/सपु्रम /लप -4/उअ-4/5086 वि.23.7.2009
169 बलसरू क्र.1 स . त. लघु उमरग उस्म न ब ि 3.61 मकृखोववम 209/228/2009/लप -3/5626 वि.12.8.2009

170
तरुोरी धरण उांची व ढ व कोळसनू लप  
ते तरुोरी जोड क लव  (वितीय सपु्रम )

लघु उमरग उस्म न ब ि 13.81 मकृखोववम 209/654/2009/लप -3/5919 वि.24.8.2009

171 पौट स . त. लघु मांगळवेढ सोल परू 13.04 मकृखोववम उअ-4/सपु्रम /6093 वि.28.8.2009
172 ज ांबडु को. प. बां. लघु म ळवशरस सोल परू 8.54 मकृखोववम उअ-4/लप /सपु्रम /6095 वि.28.8.2009

173 किेर स . त. लघु उमरग उस्म न ब ि 2.91 मकृखोववम 209/575/लप -3/6210 वि.31.8.2009

174 करजगी स . त. लघु अक्कलकोट सोल परू 4.58 मकृखोववम उअ-4/लप -4/6211 वि.31.8.2009
175 वकटव ड क्र.2 ल.प .त. लघु चांिगड कोल्िं परू 21.40 मकृखोववम 208/958/2008/लप -2 वि.4.9.2009

926.81एकूण :-
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अ. क्र. प्रकल्पाचे नाांव प्रकल्प प्रकार जिल्हा स.ुप्र.मान्यता 
ककमत

 सधुाजरत आदेशाचीजदनाांक 
जव.पाजव.म.नागपरू

1 2 3 4 7 8
1 जिग ांव मोठे बलुड ण 1220.98 20.10.2005 

2 जिग ांव मोठे बलुड ण 4044.13 24.06.2010

3 ऊर्धवव वर्धा मोठे वर्धा 950.7 29.08.2006 

4 ऊर्धवव वर्धा मोठे वर्धा 2356.58 18.08.2009

5 बेंब ळ मोठे यवतम ळ 1278.96 29.08.2006 

6 बेंब ळ मोठे यवतम ळ 2176.28 14.08.2009

7 खडकपणूा मोठे बलुड ण 669.4 29.08.2006 

8 खडकपणूा मोठे बलुड ण 1095.92 24.06.2009

9 गोशीखरू्व मोठे भांड र 5659.1 01.11.2007

10 जिम्ि वैि मोठे ि गपरू 324.57 12.02.2008

11 अरुण वती मोठे यवतम ळ 331.18 19.12.2008

12 हुमि मोठे चांद्रपरू 1016.49 24.06.2009

13 पेिट कळी मोठे बलुड ण 230.27 24.06.2009

14 जिम्ि  वर्धा मोठे अमर वती 1376.64 13.07.2009

15 लोअर पेढी मोठे अमर वती 594.75 14.08.2009

16 पेंच मोठे ि गपरू 939.22 14.08.2009

17 जिम्ि पैिगांग मोठे यवतम ळ 10429.39 14.08.2009

एकूण :- 34694.56

ककमत रू.कोटी मध्ये)

जववरणपत्र 2.2

महामांडळाचे नाांव -जवदर्भ पाटबांधारे जवकास महामांडळ, नागपरू

महामांडळाचे अांतगभत जदलेल्या सपु्रमा बाबतचा तपशील

(कालावधी वर्भ 1998 ते 2012)
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अ. क्र. प्रकल्पाचे नाांव प्रकल्प प्रकार जिल्हा स.ुप्र.मान्यता ककमत  सधुाजरत आदेशाचीजदनाांक 
जव.पाजव.म.नागपरू

1 2 3 4 7 8
1 परू्णा मध्यम अमरावती 213.1 28.10.2005

2 जामनदी मध्यम 103.52 23.3.2005

3 अप्पर मोरर्णा मध्यम वाशिम 17.84 28.10.2005

4 अप्पर मोरर्णा मध्यम वाशिम 20.95 26.11.2007

5 उतावळी मध्यम बलुडार्णा 81.48 17.06.2006

6 उतावळी मध्यम बलुडार्णा 109.64 04.06.2008

7 मदन तलाव मध्यम वर्धा 88.09 21.07.2006

8 कार मध्यम वर्धा 170.04 29.08.2006

9 लालनाला मध्यम वर्धा 103.49 29.8.2006

10 पोथारा मध्यम वर्धा 72.41 31.12.2007

11 मोरगव्हार्ण मध्यम बलुडार्णा 12.25 31.12.2007

12 डोंगरगाांव मध्यम चांद्रपरू 67.04 14.02.2008

13 चलुबूांद मध्यम भांडारा 117.19 31.03.2008

14 झाांिी नगर मध्यम गोंशदया 45.19 31.03.2008

15 राजेगाांव मध्यम गोंशदया 41.78 31.03.2008

16 पांढरवानी मध्यम गोंशदया 2.45 31.3.2008

17 कोल्ही मध्यम वाशिम 18.49 11.08.2008

18 कावरा नाला मध्यम अमरावती 42.55 16.12.2008

19 वासनी मध्यम अमरावती 197.83 15.01.2009

20 पळसगाांव मध्यम चांद्रपरू 70.38 30.01.2009

21 वळर्ण वर्धा मध्यम अमरावती 602.71 20.02.2009

ककमत रू.कोटी मध्ये)

जववरणपत्र 2.2

महामांडळाचे नाांव -जवदर्भ पाटबांधारे जवकास महामांडळ, नागपरू

महामांडळाचे अांतगभत जदलेल्या सपु्रमा बाबतचा तपशील
(कालावधी वर्भ 1998 ते 2012)
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अ. क्र. प्रकल्पाचे नाांव प्रकल्प प्रकार जिल्हा स.ुप्र.मान्यता ककमत  सधुाजरत आदेशाचीजदनाांक 
जव.पाजव.म.नागपरू

1 2 3 4 7 8
22 साांवगी मध्यम नागपरू 19.88 06.04.2009

23 वाई मध्यम वाशिम 7.31 24.06.2009

24 चांद्रभागा मध्यम अमरावती 200.29 24.06.2009

25 बेंडारा मध्यम चांद्रपरू 160.44 07.07.2009

26 शहरडव मध्यम बलुडार्णा 6.74 07.07.2009

27 उांद्री मध्यम बलुडार्णा 18.27 07.07.2009

28 सपन मध्यम अमरावती 387.34 07.07.2009

29 गोंदेगाांव मध्यम वाशिम 18.86 07.07.2009

30 बोरघाट मध्यम चांद्रपरू 121.46 14.08.2009

31 जारनदी मध्यम अकोला 4.84 31.3.2011

एकूण :- 3143.85
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अ. 
क्र.

प्रकल्पाचे नाांव प्रकल्प प्रकार जिल्हा स.ुप्र.मान्यता ककमत  सधुाजरत आदेशाची जदनाांक 
जव.पाजव.म.नागपरू

1 2 3 4 7 8

1 करजखेडा उसिंयो भंडारा 77.41 29.03.2005

2 धापेवाडा उसिंयो गोंदिया 185.68 25.06.2009

3 िंोंडयाटोला उसिंयो भंडारा 103.31 14.08.2009

4 िंोनपूर टोमटा उसिंयो चंद्रपरू 50.82 18.08.2009

एकूण :- 417.22

ककमत रू.कोटी मध्ये)

जववरणपत्र 2.2

महामांडळाचे नाांव -जवदर्भ पाटबांधारे जवकास महामांडळ, नागपरू

महामांडळाचे अांतगभत जदलेल्या सपु्रमा बाबतचा तपशील

(कालावधी वर्भ 1998 ते 2012)
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अ. 
क्र.

प्रकल्पाचे नाांव प्रकल्प 
प्रकार

जिल्हा स.ुप्र.मान्यता 
ककमत

 सधुाजरत आदेशाचीजदनाांक 
जव.पाजव.म.नागपरू

1 2 3 4 7 8

1 न्हेर धामणा (पणूा-2) बरेॅज अकोला 638.35 31.3.2011

2 उमा बरेॅज बरेॅज अकोला 237.24 31.3.2011

एकूण :- 875.59

ककमत रू.कोटी मध्ये)

जववरणपत्र 2.2

महामांडळाचे नाांव -जवदर्भ पाटबांधारे जवकास महामांडळ, नागपरू

महामांडळाचे अांतगभत जदलेल्या सपु्रमा बाबतचा तपशील

(कालावधी वर्भ 1998 ते 2012)
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अ. 
क्र.

प्रकल्पाचे नाांव प्रकल्प प्रकार जिल्हा स.ुप्र.मान्यता 
ककमत

 सधुाजरत आदेशाची जदनाांक जव.पाजव.म.नागपरू

1 2 3 4 7 8
1 अमदापरु लघू यवतमाळ 42.31 16.01.2004

2 ठाणा लघू नागपरू 18.75 17.08.2004

ठाणा लघू नागपरू 25.01 30.4.2008

3 चारगड लघू अमरावती 30.99 27.07.2006

4 ढोपरगाांव लघू बलुडाणा 18.99 17.06.2006

5 सखुाली लघू वर्धा 38.66 28.12.2006

6 दस्तापरू लघू वाशिम 9.46 03.01.2008

7 मरसळू लघू बलुडाणा 22.04 18.01.2008

8 कोची लघू यवतमाळ 23 16.02.2008

9 ठुमका लघू वाशिम 9.97 21.07.2008

10 उमारा कापसे लघू वाशिम 18.49 11.08.2008

11 सोमठाणा लघू वाशिम 6.53 16.08.2008

12   भीश्नरु लघू नागपरू 1.15 27.02.2009

13 येगखेडा लघू गडशचरोली 17.7 11.05.2009

14 खेडेपर लघू गोंशदया 1.72 11.05.2009

15 लोनवी लघु बलुडाणा 9.3 24.06.2009

16 दगड  पावरा लघू अकोला 71.86 24.06.2009

17 दाव्हा लघू वाशिम 4.58 24.6.2009

18 खरबडी लघू नागपरू 1.21 24.06.2009

ककमत रू.कोटी मध्ये)

जववरणपत्र 2.2

महामांडळाचे नाांव -जवदर्भ पाटबांधारे जवकास महामांडळ, नागपरू

महामांडळाचे अांतगभत जदलेल्या सपु्रमा बाबतचा तपशील

(कालावधी वर्भ 1998 ते 2012)
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अ. 
क्र.

प्रकल्पाचे नाांव प्रकल्प प्रकार जिल्हा स.ुप्र.मान्यता 
ककमत

 सधुाजरत आदेशाची जदनाांक जव.पाजव.म.नागपरू

1 2 3 4 7 8
19 महागाांव लघू यवतमाळ 20.51 14.08.2009

20 झोडगा लघू वाशिम 16.6 14.08.2009

21 पळसगखेड लघू वाशिम 20.97 14.08.2009

22 पांचपरु लघू वाशिम 28.69 14.08.2009

23 िीरुड लघू वर्धा 32.36 14.08.2009

24 खोहाल लघू यवतमाळ 44.21 18.08.2009

25 भागडी लघू अमरावती 54.38 18.08.2009

एकूण :- 589.44
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(किंमत रु. िंोटीमध्ये)
अ.क्र. प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प प्रकार तालकुा जिल्हा सपु्रमा ककमत सपु्रमा आदेश क्र. व जदनाांक

1 2 3 4 5 6 7
1 वाघरु प्रकल्प मोठे प्रकल्प िळगाांव िळगाांव ततृीय  189.31 महामांडळाचे जनर्णय क्र. तापाजवम/कासां/प्र जव-4/सपु्रमा/3/मोप्र/1999 जद. 6/4/1999
2 वाघरु प्रकल्प मोठे प्रकल्प िळगाांव िळगाांव चतरू्ण 374.09 महामांडळाचे जनर्णय क्र. तापाजवम/कासां/आरपीआर/6/एमपी/2006 जद. 14/3/2006
3 जनम्न तापी प्रकल्प पाडळसे मोठे प्रकल्प अमळनेर िळगाांव प्रर्म 273.08 महामांडळाचे पत्र क्र. तापाजवम/कासां/प्रजव-4/सपु्रमा/4/मोप्र  जद. 6/4/1999
4 जनम्न तापी प्रकल्प पाडळसे मोठे प्रकल्प अमळनेर िळगाांव जितीय 399.48 महामांडळाचे पत्र क्र. तापाजवम/कासां/प्रजव-4/सपु्रमा/4/मोप्र -1 जद. 8/5/2003
5 पनुांद मो.प्र. मोठे प्रकल्प िळवि नाजशक 115.62 तापाजवम/का.अ./प्रजव-4/2-98/सपु्रमा

1351.58

तापी पाटबंधारे वििंास महामंडळ, जळगांि

(िंालािधी िर्ष 1998 ते 2012)

वििरणपत्र 2.2
महामंडळाचे अंतगषत विलेल्या सपु्रमा बाबतचा तपशील

एिूंण :-

मोठे प्रिंल्प 
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(किंमत रु. िंोटीमध्ये)
अ.क्र. प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प प्रकार तालकुा जिल्हा सपु्रमा ककमत सपु्रमा आदेश क्र. व जदनाांक शेरा

1 2 3 4 5 6 7 8
1 कमानीताांडा मध्यम प्रकल्प िामनेर िळगाांव 78.794 महामांडळाचे जनर्णय क्र.तापजवम/कास/प्रशा-1/सपु्रमा/मप्र/32/2005 जद.20.9.05
2 भोर नदी (मांिरुळ )प्रकल्प मध्यम प्रकल्प रावेर िळगाांव 15.83 महामांडळाचे प.क्र.तापजवम/कास/प्रजव-4/सपु्रमा/8/मप्र/1999 जद.6.4.99
3 बहूळा मध्यम प्रकल्प मध्यम प्रकल्प पाचोरा िळगाांव 44.03 महामांडळाचे प.क्र.तापजवम/कास/प्रजव-4/6-98/सपु्रमा/मप्र  जद.6.1.1999
4 बहूळा मध्यम प्रकल्प 54.97 महामांडळाचे जनर्णय क्र.तापजवम/कास/प्रशा1/सपु्रमा /30/मप्र6-98/  जद.6.4.1999
5 गळु मध्यम प्रकल्प मध्यम प्रकल्प चोपडा िळगाांव 55.93 महामांडळाचे प.क्र.तापजवम/कास/प्रजव-4/सपु्रमा/22/मप्र  जद.6.4.1999
6 गळु मध्यम प्रकल्प 66.73 महामांडळाचे जनर्णय क्र.तापजवम/कास/प्रजव-4/सपु्रमा /24/सपु्रमा/लपायो/2002 जद.3.12.2002
7 मोर मध्यम प्रकल्प मध्यम प्रकल्प यावल िळगाांव 43.92 महामांडळाचे जनर्णय क्र.तापजवम/कास/प्रजव-4/सपु्रमा 23/सपु्रमा/लपायो/2002  जद.3.12.2002
8 नाग्यासाक्या लपायो मध्यम प्रकल्प नाांदगाांव नाजशक 20.83 तापाजवम/का.अ./प्रजव-4/7-98/सपु्रमा 6.1.1999
9 जनम्न पाांझरा (अक्कलपाडा)मप्र मध्यम प्रकल्प सािी धळेु 131.4 तापाजवम/का.अ./प्रशा-4/सपु्रमा/11/मप्र. 6.4.1999

10 वाडीशेवाडी मप्र. मध्यम प्रकल्प कशदखेडा धळेु 98.44 तापाजवम/का.अ./19/मप्र. 6.4.1999
11 िामखेडी मप्र. मध्यम प्रकल्प सािी धळेु 26.94 तापाजवम/का.अ./प्रशा-4/सपु्रमा/9/मप्र. 6.4.1999
12 जशवि मप्र. मध्यम प्रकल्प नांदरुबार नांदरुबार 28.89 तापाजवम/का.अ./प्रशा-4/सपु्रमा/17/मप्र. 6.4.1999
13 कोरडी मप्र. मध्यम प्रकल्प नवापरु नांदरुबार 18.9 तापाजवम/का.अ./प्रशा-4/सपु्रमा/15/मप्र. 6.4.1999
14 दरा मप्र. मध्यम प्रकल्प शहादा नांदरुबार 37.38 तापाजवम/का.अ./प्रशा-4/सपु्रमा/21/मप्र. 6.4.1999
15 बरुाई मप्र. मध्यम प्रकल्प सािी धळेु 8.85 तापाजवम/का.अ./प्रशा-4/सपु्रमा/10/मप्र. 6.4.1999

16
पाांझरा मप्र.उिवावाढीव कालवा सा.क्र.-
2/800 ते 28/000

मध्यम प्रकल्प सािी धळेु 1.23 तापाजवम/का.अ./प्रशा-4/सपु्रमा/20/मप्र. 6.4.1999

17 अनेर मप्र. मध्यम प्रकल्प जशरपरु धळेु 17.3 तापाजवम/का.अ./प्रशा-4/सपु्रमा/16/मप्र. 6.4.1999
18 सोनवद मप्र. मध्यम प्रकल्प कशदखेडा धळेु 25.8 तापाजवम/का.अ./प्रजव-4/3-98/सपु्रमा/मप्र. 6.4.1999
19 अांिनी प्रकल्प 48.91 महामांडळाचे प.क्र.तापजवम/कास/प्रजव-4/सपु्रमा/14/मप्र 1999 जद.6.4.1999 6.4.1999
20 अांिनी प्रकल्प 85.2 महामांडळाचे प.क्र.तापजवम/कास/प्रशा-1/सपु्रमा/31/मप्र  जद. 20/9/2005 20.9.2005
21 नािन मप्र मध्यम प्रकल्प नवापरु नांदरुबार 62.86 तापाजवम/का.अ./प्रजव-4/सपु्रमा/27/मप्र. 16.8.2004

22 जशवन मप्र. मध्यम प्रकल्प नांदरुबार नांदरुबार 59.8 तापाजवम/का.अ./प्रशा/लपा-56 3.9.2005

23 जगरर्ा डावा कालवा नतुनीकरर् 7.79 तापाजवम/का.अ./प्रजव-4/2-98/सपु्रमा/मप्र. 6.1.1999

24 जगरर्ा डावा कालवा नतुनीकरर् 8.05 तापाजवम/का.अ./प्रजव-4/1-98/सपु्रमा/मप्र. 6.1.1999

25 तळवाडे भामेर पोहच कालवा मध्यम प्रकल्प बािलाि नाजशक 2.81 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/77 26.3.1999

26 पाांझर् डावा कालवा  वाढ व जवस्तार मध्यम प्रकल्प धळेु धळेु 7.03 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/92 25.11.1999

नाजशक

तापी पाटबंधारे वििंास महामंडळ, जळगांि

महामंडळाचे अंतगगत विलेल्या सपु्रमा बाबतचा तपशील

वििरणपत्र 2.2

(िंालािधी िर्ग 1998 ते 2012)

मध्यम प्रकल्प एरांडोल िळगाांव

मध्यम प्रकल्प बािलाि

280 to 281



अ.क्र. प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प प्रकार तालकुा जिल्हा सपु्रमा ककमत सपु्रमा आदेश क्र. व जदनाांक शेरा
1 2 3 4 5 6 7 8

27 पाांझर् डावा कालवा  वाढ व जवस्तार 10.89 तापाजवम/का.अ./प्रशा/29/मप्र. 3.9.2005

1069.504एिूंण :-

280 to 281



(किंमत रु. िंोटीमध्ये)
अ.क्र. प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प प्रकार तालकुा जिल्हा सपु्रमा ककमत सपु्रमा आदेश क्र. व जदनाांक

1 2 3 4 5 6 7
1 कुऱ्हा वडोदा इस्लापरु उकसयो उपसा कसचन 

योिना
मकु्ताईनगर िळगाांव

 प्रथम 503.64 महामांडळाचे जनर्णय क्र. तापाजवम/कासां/प्रजव-1/33/मप्र/सन2007 जद. 24/8/2007

503.64एिूंण :-

वििरणपत्र 2.2

तापी पाटबंधारे वििंास महामंडळ, जळगांि

महामंडळाचे अंतगगत विलेल्या सपु्रमा बाबतचा तपशील

(िंालािधी िर्ग 1998 ते 2012)

282



(किंमत रु. िंोटीमध्ये)
अ.क्र. प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प प्रकार तालकुा जिल्हा सपु्रमा ककमत सपु्रमा आदेश क्र. व जदनाांक शेरा

1 2 3 4 5 6 7 8

1 सलुवाडे बरेॅि बरेॅि कशदखेडा धळेु 130.48 तापाजवम/का.अ./प्रशा-4/सपु्रमा/12/मप्र. 6.4.1999

2 सलुवाडे बरेॅि बरेॅि नांदरुबार नांदरुबार 290.88 तापाजवम/का.अ./प्रशा-1/सपु्रमा/मप्र/35 20.11.2007

3 प्रकाशा बरुाई उकसयो बरेॅि शहादा नांदरुबार 110.1 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/प्रमा-69 2.2.1999

4 प्रकाशा बरेॅि बरेॅि शहादा नांदरुबार 124.3 तापाजवम/का.अ./प्रशा-4/सपु्रमा/13/मप्र. 6.4.1999

5 सारांगखेडा बरेॅि बरेॅि शहादा नांदरुबार 150.13 तापाजवम/का.अ./प्रशा-4/सपु्रमा/19/मप्र. 6.4.1999

6 सारांगखेडा बरेॅि बरेॅि शहादा नांदरुबार 245.74 तापाजवम/का.अ./प्रशा-4/सपु्रमा 20.10.2009

1051.63

वििरणपत्र 2.2

तापी पाटबंधारे वििंास महामंडळ, जळगांि

एिूंण :-

महामंडळाचे अंतगगत विलेल्या सपु्रमा बाबतचा तपशील

(िंालािधी िर्ग 1998 ते 2012)

283



(किंमत रु. िंोटीमध्ये)
अ.क्र. प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प प्रकार तालकुा जिल्हा सपु्रमा ककमत सपु्रमा आदेश क्र. व जदनाांक शेरा

1 2 3 4 5 6 7 8
1 रानमळा लपायो लपायो धळेु धळेु 642.23 तापाजवम/का.अ./प्रजव-4/7-98/सपु्रमा/लपायो 6.1.1999
2 वकवाड लपायो लपायो जशरपरू धळेु 445.38 तापाजवम/का.अ./प्रजव-4/5-98/सपु्रमा/लपायो 6.1.1999
3 नावली लपायो लपायो नवापरु नांदरुबार 251.64 तापाजवम/का.अ./प्रजव-4/2-98/सपु्रमा/लपायो 6.1.1999
4 सोनखडकी लपायो लपायो नवापरु नांदरुबार 367.92 तापाजवम/का.अ./प्रजव-4/1-98/सपु्रमा/लपायो 6.1.1999
5 रािीपरु लपायो लपायो शहादा नांदरुबार 541.67 तापाजवम/का.अ./प्रजव-4/4-98/सपु्रमा/लपायो 6.1.1999
6 शहािे लपायो लपायो शहादा नांदरुबार 246.58 तापाजवम/का.अ./प्रजव-4/6-98/सपु्रमा/लपायो 6.1.1999
7 महूपाडा लपायो लपायो अक्कलकुआ नांदरुबार 372.19 तापाजवम/का.अ./प्रजव-4/3-98/सपु्रमा/लपायो 6.1.1999
8 रांिनाला लपायो लपायो नांदरुबार नांदरुबार 1223.53 तापाजवम/का.अ./प्रजव-4/5-17/सपु्रमा/लपायो 6.4.1999
9 परुमेपाडालपायो लपायो धळेु धळेु 445.86 तापाजवम/का.अ./प्रजव-4/2-21/सपु्रमा/लपायो 6.4.1999

10 रायांिि लपायो लपायो नवापरु नांदरुबार 1330.85 तापाजवम/का.अ./प्रजव-4/5-24/सपु्रमा/लपायो 6.4.1999
11 िोिसाल लपायो लपायो नवापरु नांदरुबार 198.13 तापाजवम/का.अ./प्रजव-4/2-16/सपु्रमा/लपायो 6.4.1999
12 रोझवा लपायो लपायो तळोदा नांदरुबार 269.17 तापाजवम/का.अ./प्रजव-4/5-22/सपु्रमा/लपायो 6.4.1999
13 कसिपरु लपायो लपायो तळोदा नांदरुबार 388.21 तापाजवम/का.अ./प्रजव-4/2-23/सपु्रमा/लपायो 6.4.1999
14 बडीपाडा लपायो लपायो नवापरु नांदरुबार 510.34 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/90 6.7.1999
15 जवसरवाडी लपायो लपायो नवापरु नांदरुबार 798.15 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/95 4.6.2000
16 देवळीपाडा ल.पा.यो. लपायो नवापरु नांदरुबार 713.14 तापाजवम/का.अ./प्रजव-4/34/सपु्रमा/लपायो 1.1.2002
17 अभणपरु  लपायो लपायो जशरपरु धळेु 713.47 तापाजवम/का.अ./प्रजव-4/35/सपु्रमा/लपायो 1.1.2002
18 बेहेड लपायो लपायो सािी धळेु 602.85 तापाजवम/का.अ./प्रजव-4/32/सपु्रमा/लपायो 1.1.2002
19 अमरावती नाला ल.पा.यो. लपायो नवापरु नांदरुबार 2323.43 तापाजवम/का.अ./प्रजव-4/30/सपु्रमा/लपायो 3.12.2002
20 जनबोळा िोपबां. लपायो देवळा नाजशक 124.92 तापाजवम/का.अ./प्रशा-1/सपु्रमा/लपायो-72 14.12.2005
21 वेस ुलपायो. लपायो नवापरु नांदरुबार 2742.18 तापाजवम/प्रशा-1/सपु्रमा/लपायो-73 14.12.2005
22 जनबोळा िोपबां. लपायो देवळा नाजशक 94.01 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/प्रमा-50 2.2.1999
23 केळझर चारी क्र.8 (वा.वी.) चारी क्र.8 बािलाि नाजशक 246.94 तापाजवम/का.अ./प्रशा-1/सपु्रमा/मप्र/15 6.11.2007
24 घोटाणे कोपबां. कोपब नांदरुबार नांदरुबार 107.01 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/प्रमा-61 2.2.1999
25 महालपाटणे कोपबां. कोपब देवळा नाजशक 107.77 तापाजवम/का.अ./प्रजव-1/93 13.6.2000
26 घोटाणे कोपबां. कोपब नांदरुबार नांदरुबार 150.87 तापाजवम/का.अ./प्रशा/लपा-56 4.6.2005
27 महालपाटणे कोपबां. कोपब देवळा नाजशक 171.44 तापाजवम/का.अ./प्रशा-1/सपु्रमा-78 24.8.2007

16129.88

161.3 िंोटी

वििरणपत्र 2.2

तापी पाटबंधारे वििंास महामंडळ, जळगांि

एिूंण :-

महामंडळाचे अंतगगत विलेल्या सपु्रमा बाबतचा तपशील

(िंालािधी िर्ग 1998 ते 2012)

284



अ. 
क्र.

प्रकल्पाचे नाांव प्रकल्प प्रकार तालकुा जिल्हा प्र.मा.ककमत प्रशासकीय मान्यता  आदेश क्र. व जदनाांक

1 2 3 4 5 6 7

1 पालीभुतावली लपा योिना लघु किजत रायगड 33.96
कोकण पाटबांधारे जवकास महामांडळ याांचे पत्र  क्र. कोपाजवम/ताां-
5/2194 जद. 12/9/2005

2  नाधवडे लपा लघु वैभववाडी कसधदुगुज 12.94
कोकण पाटबांधारे जवकास महामांडळ याांचा जनणाय क्र. कोपाजवम/ताां-
3/1237                   जद. 6/5/2005

3 तळेरे लपा लघु कणकवली कसधदुगुज 12.44
कोकण पाटबांधारे जवकास महामांडळ याांचे पत्र  क्र. कोपाजवम/ताां-
3/2589 जद. 21/10/2005

4 तळुयाचा पाडा लपा योिना लघु मोखाडा ठाणे 4.96

64.30

वििरण पत्र 2.2

महामंडळाचे नांि - कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे

महामंडळाकडुन प्रदान करण्यात आलेल्या सधुावरत प्रशासकीय मान्यता बाबातचा तपवशल
(कालािधी िर्ष 1998 ते 2012)

ककमत रू. कोटी मध्ये)

एकूण :-

285



अ. क्र. प्रकल्पाचे नाांव प्रकल्प प्रकार तालकुा जिल्हा स.ुप्र.मान्यता 
ककमत

सांदर्भ व  जदनाांक

1 2 3 4 5 6 7
1 माांजरा मो.प्र. धनेगाांव मोठे केज बीड 48661.00 महामांडळ ननर्णय क्र.ताां-1/81, नि.4/6/05

2 नाांिरू मधमेश्वर प्रकल्प मोठे नानिक 86630.40 महामांडळ ननर्णय क्र.ताां-5/22, नि.16/11/05

3 लेंडी प्रकल्प मोठे मखेुड नाांिेड 35788.36 महामांडळ ननर्णय क्र.ताां-3/31, नि.28/11/05

4 लेंडी आांतरराज्यीय प्रकल्प मोठे मखेुड नाांिेड 46432.54 महामांडळ ननर्णय क्र.ताां-3/10, नि.29/12/07

5 उर्धवण पेनगांगा प्रकल्प मोठे पसुि यवतमाळ 197609.00 महामांडळ नन.क्र.ताां-2/1167, नि.29/10/07

6 ननम्न िधुना प्रकल्प मोठे सेलु परभर्ी 102578.39 महामांडळ ननर्णय क्र.ताां-1/2, नि.21/01/08

7 ननम्न तेरर्ा प्रकल्प माकर्ी मोठे लोहारा उस्मानाबाि 54204.16 महामांडळ ननर्णय क्र.ताां-1/6, नि.12/09/08

8 माांजरा मो.प्र. धनेगाांव मोठे केज बीड 108746.88 महामांडळ ननर्णय क्र.ताां-1/8, नि.17/10/08

9 जायकवाडी प्रकल्प टप्पा-2 मोठे माजलगाव बीड 221634.93 महामांडळ ननर्णय क्र.ताां-1/4, नि.16/07/09

10 उर्धवण पेनगांगा प्रकल्प मोठे पसुि यवतमाळ 355028.00 महामांडळ ननर्णय क्र.ताां-2/10, नि.27/08/09

1257313.66

12573.14 कोटी

ककमत रू.  लक्ष मध्ये)

एकूण :-

जववरण पत्र 2.2

महामांडळाचे नाांव - गोदावरी मराठवाडा पाटबांधारे जवकास महामांडळ, औरांगाबाद

महामांडळाकडुन प्रदान करण्यात आलेल्या सपु्रमा बाबातचा तपजिल
(कालावधी वर्भ 1998 ते 2012)
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अ. 
क्र.

प्रकल्पाचे नाांव प्रकल्प 
प्रकार

तालकुा जिल्हा स.ुप्र.मान्यता 
ककमत

सांदर्भ व  जदनाांक मान्यता जदनाांक

1 2 3 4 5 6 7 9
1 ब्रम्हगव्हाण उपसा ससचन योजना उससयो पैठण औरंगाबाद 22224.00 महामंडळ ननणणय क्र.तां-3/5, नद.17/07/09 नद.17/07/09

22224.00

222.24 कोटी

जववरण पत्र 2.2

महामांडळाचे नाांव - गोदावरी मराठवाडा पाटबांधारे जवकास महामांडळ, औरांगाबाद

महामांडळाकडुन प्रदान करण्यात आलेल्या सपु्रमा बाबातचा तपजिल
(कालावधी वर्भ 1998 ते 2012)

ककमत रू.लक्ष मध्ये)

एकूण :-

उपसा ससिंचन योजना

287



अ. 
क्र.

प्रकल्पाचे नाांव प्रकल्प 
प्रकार

तालकुा जिल्हा स.ुप्र.मान्यता 
ककमत

सांदर्भ व  जदनाांक

1 2 3 4 5 6 7

1 शंकरावजी चव्हाण ववष्णपुरूी प्रकल्प बरेॅज नांदेड नांदेड 60093.88 महामंडळ वनणणय क्र.तां-3/1, वद.03/03/05

2 शंकरावजी चव्हाण ववष्णपुरूी प्रकल्प बरेॅज नांदेड नांदेड 101177.70 महामंडळ वनणणय क्र.तां-3/29, वद.25/11/05

3 बाभळी बंधारा बरेॅज धमाबाद नांदेड 14943.98 महामंडळ वनणणय क्र.तां-3/30, वद.25/11/05

4 बाभळी बंधारा बरेॅज धमाबाद नांदेड 47393.36 महामंडळ वनणणय क्र.तां-3/8, वद.25/08/09

5 शंकरावजी चव्हाण ववष्णपुरूी प्रकल्प बरेॅज नांदेड नांदेड 245200.00 महामंडळ वनणणय क्र.तां-3/11, वद.27/08/09

468808.92

4538.65 कोटी

एकूण :-

ककमत रू.लक्ष मध्ये)

जववरण पत्र 2.2

महामांडळाचे नाांव - गोदावरी मराठवाडा पाटबांधारे जवकास महामांडळ, औरांगाबाद

महामांडळाकडुन प्रदान करण्यात आलेल्या सपु्रमा बाबातचा तपजिल
(कालावधी वर्भ 1998 ते 2012)
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अ. 
क्र.

प्रकल्पाचे नाांव प्रकल्प 
प्रकार

तालकुा जिल्हा स.ुप्र.मान्यता 
ककमत

सांदर्भ व  जदनाांक

1 2 3 4 5 6 7

1 वाकोद मध्यम फुलंब्री औरंगाबाद 3436.00 महामंडळ निर्णय क्र.तां-3/10, नद.27/05

2 रेर्ापरू सधुा मध्यम भोकर िांदेड 1935.27 महामंडळ निर्णय क्र.तां-3/11, नद.02/05

3 घाटिांदरू मध्यम अंबाजोगाई बीड 198.08 महामंडळ निर्णय क्र.तां-4/13, नद.20/06/05

4 पेठवडज मध्यम कंधार िांदेड 398.80 महामंडळ निर्णय क्र.तां-3/14, नद.25/10/05

5 उध्वण मािार मध्यम लोहा िांदेड 50298.57 महामंडळ निर्णय क्र.तां-3/9, नद.26/12/07

6 उध्वण मािार मध्यम लोहा िांदेड 63595.59 महामंडळ निर्णय क्र.तां-3/13, नद.28/08/09

7 उध्वण मािार मध्यम लोहा िांदेड 33578.22 महामंडळ निर्णय क्र.तां-3/23, नद.17/11/05

8 उध्वण कंुडनलका मध्यम वडवर्ी बीड 8010.72 महामंडळ निर्णय क्र.तां-4/1, नद.14/01/08

9 महाळंगी मध्यम चाकूर लातरू 244.80 महामंडळ निर्णय क्र.तां-4/3, नद.23/04/08

10 डोंगरगांव मध्यम जळकोट लातरू 822.37 महामंडळ निर्णय क्र.तां-4/4, नद.05/05/08

11 निविा टाकळी मध्यम कन्िड औरंगाबाद 22863.51 महामंडळ निर्णय क्र.तां-3/1, नद.13/03/09

12 गौतमी गोदावरी मध्यम त्र्यंबकेश्वर िानिक 8798.41 महामंडळ निर्णय क्र.तां-5/3, नद.15/06/09

13 ससदफर्ा उंची वाढनवरे् मध्यम निरुर बीड 5474.79 महामंडळ निर्णय क्र.तां-4/6, नद.20/08/09

14 रायगव्हार् मध्यम कळंब उस्मािाबाद 6726.63 महामंडळ निर्णय क्र.तां-4/7, नद.24/08/09

206381.76

2063.82 कोटी

एकूण :-

ककमत रू.लक्ष मध्ये)

जववरण पत्र 2.2

महामांडळाचे नाांव - गोदावरी मराठवाडा पाटबांधारे जवकास महामांडळ, औरांगाबाद

महामांडळाकडुन प्रदान करण्यात आलेल्या सपु्रमा बाबातचा तपजिल
(कालावधी वर्भ 1998 ते 2012)
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अ. 
क्र.

प्रकल्पाचे नाांव प्रकल्प प्रकार तालकुा जिल्हा स.ुप्र.मान्यता 
ककमत

सांदर्भ व  जदनाांक

1 2 3 4 5 6 7
1 आळणी लघु उस्मानाबाद उस्मानाबाद 256.00 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/1,नद. 04/09/04
2 नाथापरू पलू वजा को.प.बं. लघु बीड बीड 539.68 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/2,नद. 04/09/04
3 चांदई एको लघु भोकरदन जालना 661.62 महामंडळ ननणणय क्र.तां-3/3, नद.06/09/04
4 पळसखेडा लघु भोकरदन जालना 2217.63 महामंडळ ननणणय क्र.तां-3/4, नद.06/09/04
5 रमजानपरू लघु लातरू लातरू 100.37 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/5,नद. 29/09/04
6 एकतणुी लघु पैठण औरंगाबाद 476.25 महामंडळ ननणणय क्र.तां-3/6, नद.10/11/04
7 वालदेवी लघु नानिक नानिक 5556.19 महामंडळ ननणणय क्र.तां-5/7,नद. 31/01/05
8 कारेपरू लघु रेणापरू लातरू 381.74 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/8, नद.03/03/05
9 भायाळा सा.त.क्र.2 लघु पाटोदा बीड 395.22 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/9, नद.03/03/05
10 खारी लघु कन्नड औरंगाबाद 2531.34 महामंडळ ननणणय क्र.तां-3/2, नद.09/03/05
11 हाळी (खदुण) लघु चाकूर लातरू 298.11 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/3, नद.09/03/05
12 पपपळगांव (पलगी) लघु कळंब उस्मानाबाद 1466.20 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/4, नद.9/03/05
13 वताळा लघु मखेुड नांदेड 308.70 महामंडळ ननणणय क्र.तां-3/5, नद.20/03/05
14 सोनाळा लघु जळकोट लातरू 687.08 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/6, नद.18/05/05
15 उनगलेवाडी लघु अहमदपरू लातरू 871.02 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/7, नद.18/05/05
16 हगदळ गगुदळ लघु अहमदपरू लातरू 345.33 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/8, नद.18/05/05
17 डोकेवाडा लघु बीड बीड 2034.95 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/9, नद.18/05/05
18 धनगरपपप्री लघु अंबड जालना 2758.76 महामंडळ ननणणय क्र.तां-3/15, नद.25/10/05
19 कंुचोली लघु नबलोली नांदेड 127.66 महामंडळ ननणणय क्र.तां-3/16, नद.25/10/05
20 पपपळवंडी (खोपटी) लघु पाटोदा बीड 949.84 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/17, नद.16/11/05
21 बेदरवाडी लघु पाटोदा बीड 560.09 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/18, नद.16/11/05
22 करचुंडी लघु बीड बीड 665.06 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/19, नद.16/11/05
23 पाडोळी (वडगांव) लघु कळंब उस्मानाबाद 305.71 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/20, नद.16/11/05
24 पारा क्र.1 लघु वािी उस्मानाबाद 291.79 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/21, नद.16/11/05
25 बरबडा लघु मंठा जालना 2987.96 महामंडळ ननणणय क्र.तां-3/24, नद.25/11/05

ककमत रू.लक्ष मध्ये)

जववरण पत्र 2.2

महामांडळाचे नाांव - गोदावरी मराठवाडा पाटबांधारे जवकास महामांडळ, औरांगाबाद

महामांडळाकडुन प्रदान करण्यात आलेल्या सपु्रमा बाबातचा तपजिल
(कालावधी वर्भ 1998 ते 2012)
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अ. 
क्र.

प्रकल्पाचे नाांव प्रकल्प प्रकार तालकुा जिल्हा स.ुप्र.मान्यता 
ककमत

सांदर्भ व  जदनाांक

1 2 3 4 5 6 7
26 वानगांव लघु बीड बीड 447.45 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/25, नद.25/11/05
27 तांदळूवाडी घाट लघु बीड बीड 1911.09 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/26, नद.25/11/05
28 जागजी सा.त.क्र.2 लघु उस्मानाबाद उस्मानाबाद 265.54 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/27, नद.25/11/05
29 सांजा क्र.2 लघु उस्मानाबाद उस्मानाबाद 235.26 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/28, नद.25/11/05
30 भेंडेवाडी लघु कंधार नांदेड 370.00 महामंडळ ननणणय क्र.तां-3/1, नद.21/04/06
31 ननडेबन लघु उदगीर लातरू 308.96 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/2, नद.03/05/06
32 बावी लघु वािी उस्मानाबाद 333.91 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/3, नद.08/05/06
33 ननमखेडी लघु सोयगांव औरंगाबाद 391.66 महामंडळ ननणणय क्र.तां-3/4, नद.29/05/06
34 पाटोदा (को.नह.) लघु अहमदपरू लातरू 391.93 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/5, नद.01/06/06
35 पसधी कामठ लघु देवणी लातरू 347.30 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/6, नद.12/06/06
36 दरेवाडी कवठाळ लघु देवणी लातरू 312.99 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/7, नद.17/06/06
37 धोंडवाडी सा.त. लघु जळकोट लातरू 203.61 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/8, नद.16/08/06
38 खंडाळी लघु अहमदपरू लातरू 326.04 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/9, नद.16/08/06
39 गडुसरू लघु उदगीर लातरू 339.81 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/10, नद.12/09/06
40 खलंग्री लघु रेणापरू लातरू 499.24 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/11, नद.27/11/06
41 दापक्याळ लघु चाकूर लातरू 416.52 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/12, नद.27/11/06
42 बेलगांव लघु चाकूर लातरू 285.77 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/13, नद.27/11/06
43 नजवाचीवाडी लघु केज बीड 314.60 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/14, नद.27/11/06
44 तांबट सांगवी लघु अहमदपरू लातरू 922.08 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/1, नद.01/02/07
45 सावरगांव (धोट) लघु अहमदपरू लातरू 745.84 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/2, नद.01/02/07
46 आनंदवाडी लघु उदगीर लातरू 469.12 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/3, नद.28/02/07
47 वडमरंुबी लघु देवणी लातरू 301.56 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/4, नद.28/02/07
48 निवणी (मंजरा) लघु चाकूर लातरू 319.50 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/5, नद.28/02/07
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अ. 
क्र.

प्रकल्पाचे नाांव प्रकल्प प्रकार तालकुा जिल्हा स.ुप्र.मान्यता 
ककमत

सांदर्भ व  जदनाांक

1 2 3 4 5 6 7
49 अंबलुगा लघु चाकूर लातरू 382.17 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/6, नद.28/02/07
50 कंठेश्वर लघु पणूा परभणी 210.63 महामंडळ ननणणय क्र.तां-3/7, नद.11/05/07
51 डोंगरगाव लघु जळकोट लातरू 822.37 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/4, नद.5/05/08
52 मांडूरकी लघु चाकूर लातरू 383.99 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/5, नद.20/05/08
53 पपपळवाडी लघु सोयगांव औरंगाबाद 875.33 महामंडळ ननणणय क्र.तां-3/7, नद.26/09/08
54 लासोना लघु देवणी लातरू 346.29 महामंडळ ननणणय क्र.तां-4/2, नद.21/03/09
55 दापकाराजा लघु मखेुड नांदेड 683.39 महामंडळ ननणणय क्र.तां-3/9, नद.25/08/09
56 ननराळा लघु नकनवट नांदेड 728.86 महामंडळ ननणणय क्र.तां-3/14, नद.28/08/09

42667.11

426.67 कोटी
एकूण :-
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1 2 3 1 2 3

1 भिमा (उजनी) मोठा प्रकल्प 1 {ÉåSÉ प्रकल्प मोठा प्रकल्प
2 चासकमान प्रकल्प मोठा प्रकल्प 2 ,+¯ûhÉÉ´ÉiÉÒ प्रकल्प मोठा प्रकल्प
3 कृष्णा प्रकल्प मोठा प्रकल्प 3 ÊxÉ¨xÉ ´Éणा प्रकल्प मोठा प्रकल्प

4
साांगोला शाखा कालवा 
प्रकल्प मोठा प्रकल्प 4 ÊxÉ¨xÉ ´ÉvÉÉÇ प्रकल्प मोठा प्रकल्प

5 नीरा देवघर प्रकल्प मोठा प्रकल्प 5 गोसीखदुद ù  प्रकल्प मोठा प्रकल्प
6 िामा आसखेड प्रकल्प मोठा प्रकल्प 6 ½Öþ¨ÉxÉ प्रकल्प मोठा प्रकल्प
7 उरमोडी प्रकल्प मोठा प्रकल्प 7 JÉb÷Eò{ÉÖhÉÉÇ प्रकल्प मोठा प्रकल्प
8 गुांजवणी प्रकल्प मोठा प्रकल्प 8 ¤Éå¤É³ýÉ xÉnùÒ प्रकल्प मोठा प्रकल्प
9 टेमघर प्रकल्प मोठा प्रकल्प 9 ,=v´ÉÇ ´ÉvÉÉÇ प्रकल्प मोठा प्रकल्प
10 तारळी प्रकल्प मोठा प्रकल्प 10 ÊVÉMÉÉÆ´É प्रकल्प मोठा प्रकल्प

11
धोम बलकवडी बोगदा 
प्रकल्प मोठा प्रकल्प 11 ÊxÉ¨xÉ {ÉèxÉMÉÆMÉÉ प्रकल्प मोठा प्रकल्प

12 भसना प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 12 ÊxÉ¨xÉ {ÉäføÒ प्रकल्प मोठा प्रकल्प
13 कडवी प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 13 पोथरा xÉÉ±ÉÉ प्रकल्प मध्यम प्रकल्प
14 पाटगाांव प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 14 b÷ÉåMÉ®úMÉÉÆ´É  प्रकल्प मध्यम प्रकल्प
15 मोरणा (गुरेघर) प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 15 ¨ÉnùxÉतलाव प्रकल्प मध्यम प्रकल्प
16 नागेवाडी प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 16 EòÉ®úxÉnùÒ प्रकल्प मध्यम प्रकल्प
17 जाांबरे प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 17 ±ÉÉ±ÉxÉÉ±ÉÉ प्रकल्प मध्यम प्रकल्प

 वििरणपत्र 2.3 

सवितीने तपासणी केलेल्या प्रकल्पाांची यादी (िहािांडळाने सपु्रिा वदलेल्या िोठया ि िध्यि प्रकल्पाांची यादी)

िहािांडळ :- िहाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे विकास िहािांडळ, पणेु विदर्भ पाटबांधारे विकास िहािांडळ, नागपरू

,+. Gò. |ÉEò±{ÉÉÆSÉä xÉÆÉ´É प्रकल्पाचा प्रकार ,+. Gò. |ÉEò±{ÉÉÆSÉä xÉÆÉ´É प्रकल्पाचा प्रकार
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िहािांडळ :- िहाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे विकास िहािांडळ, पणेु विदर्भ पाटबांधारे विकास िहािांडळ, नागपरू

,+. Gò. |ÉEò±{ÉÉÆSÉä xÉÆÉ´É प्रकल्पाचा प्रकार ,+. Gò. |ÉEò±{ÉÉÆSÉä xÉÆÉ´É प्रकल्पाचा प्रकार

18 पप ांपळगाांव (ढाळे) प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 18 SÉÆpù¦ÉÉMÉÉ प्रकल्प मध्यम प्रकल्प
19 आांद्रा प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 19 उतावळी प्रकल्प मध्यम प्रकल्प
20 वाांग प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 20 पुणाद प्रकल्प मध्यम प्रकल्प
21 उत्तरमाांड प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 21 ÊxÉ¨xÉ SÉÖ±É¤ÉÆnù प्रकल्प मध्यम प्रकल्प
22 घटप्रिा प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 22 ¤Éåb÷É®úÉ प्रकल्प मध्यम प्रकल्प
23 धामणी प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 23 {ÉÆfø®úÒ प्रकल्प मध्यम प्रकल्प
24 मेहकरी प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 24 ´ÉÉºÉxÉÒ प्रकल्प मध्यम प्रकल्प
25 चचत्री  प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 25 ºÉÉäxÉÉ{ÉÚ®ú ]õÉä¨É]õÉ =ËºÉªÉÉä उभसांयो
26 चचकोत्रा प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 26 Eò®úVÉJÉäb÷É  =ËºÉयो उभसांयो
27 कासारी प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 27 ZÉÉ¶ÉÒ xÉMÉ®ú  =ËºÉªÉÉä उभसांयो
28 कृष्णा कोयना उभसांयो 28 ®úVÉäMÉÉÆ´É EòÉ]õÒ =ËºÉयो उभसांयो
29 जनाई भशरासाई उभसांयो 29 {É³ýºÉMÉÉ´É +É¨Éb÷Ò =ËºÉªÉÉä उभसांयो
30 टेंिू उभसांयो 30 ¤ÉÉä®úPÉÉ]õ =ËºÉªÉÉä उभसांयो
31 वाकुड े उभसांयो 31 ,अजनसरा बॅरेज प्रकल्प बॅरेजेस
32 भशराळा उभसांयो 32 उमा बॅरेज प्रकल्प बॅरेजेस

33 पुणाद-2 बॅरेज प्रकल्प बॅरेजेस
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1 वाघुर प्रकल्प मोठा प्रकल्प 1 निम्ि दधुिा प्रकल्प मोठा प्रकल्प
2 पुिंद मोठा प्रकल्प मोठा प्रकल्प 2 जायकवाडी प्रकल्प टप्पा-2 मोठा प्रकल्प
3 निम्ि तापी प्रकल्प मोठा प्रकल्प 3 मांजरा प्रकल्प मोठा प्रकल्प
4 बहुळा प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 4 निम्ि तेरणा प्रकल्प (प्रवाही) मोठा प्रकल्प
5 मोर प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 5 उध्वव पेिगंगा प्रकल्प मोठा प्रकल्प
6 अजंिी प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 6 लेंडी प्रकल्प मोठा प्रकल्प
7 मंगरुळ प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 7 िांदरू मधमेश्वर प्रकल्प मोठा प्रकल्प
8 कोरडी प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 8 शिविा टाकळी प्रकल्प मध्यम प्रकल्प
9 गुळ प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 9 वाकोद प्रकल्प मध्यम प्रकल्प
10 निम्ि पांझरा प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 10 उध्वव कंुडशलका मध्यम प्रकल्प
11 वाडी िवेाडी प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 11 उध्वव मािार प्रकल्प मध्यम प्रकल्प
12 जामखेडी प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 12 गौतमी गोदावरी प्रकल्प मध्यम प्रकल्प
13 शिवण प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 13 ब्रम्हगव्हाण उश यंो टप्पा-1 व 2 उश यंो

14 दरा प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 14 िंकररावजीचव्हाण ववष्णुपूरी प्रकल्प बॅरेजे 

15 कमािीतांडा प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 15 बाभळी प्रकल्प बॅरेजे 
16 माणणकपुंज प्रकल्प मध्यम प्रकल्प
17 कुऱ्हा वढोदा उश यंो
18  ुलवाड ेबॅरेज प्रकल्प बॅरेजे 

19 प्रकािा बॅरेज प्रकल्प बॅरेजे 
20  ांरगखेडा बॅरेज प्रकल्प बॅरेजे 

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगांि गोमपाविम औरंगाबाद

 वििरणपत्र 2.3 
सवमतीने तपासणी केलेल्या प्रकल्पांची यादी (महामंडळाने सपु्रमा वदलेल्या मोठया ि मध्यम प्रकल्पांची यादी)

प्रकल्पाचा प्रकार,+. Gò. |ÉEò±{ÉÉÆSÉä xÉÆÉ´É प्रकल्पाचा प्रकार ,+. Gò. |ÉEò±{ÉÉÆSÉä xÉÆÉ´É
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अ. 
क्र.

वर्ष भरावाचा दर रु.

चाल ूवर्ाचे 
प ुढील 

वर्ाच्या 
दराशी येणारे 

प्रमाण

संचयी 
निदेशांक

का ाँक्रीटचा 
दर रु.

चाल ूवर्ाचे 
प ुढील वर्ाच्या 
दराशी येणारे 

प्रमाण

संचयी 
निदेशांक

स्ट्रक्चरल 
स्ट्टीलचा दर 

रु.

चाल ूवर्ाचे 
प ुढील वर्ाच्या 
दराशी येणारे 

प्रमाण

संचयी 
निदेशांक

कें द्रीय लोक 
निमाण 

नवभागाचा 
दरसचूी 
निदेशांक

चाल ूवर्ाचे 
प ुढील वर्ाच्या 
दराशी येणारे 

प्रमाण

संचयी 
निदेशांक

1 2001 13.6 1 1 1458 1 1 17546 1 1 6199 1 1
2 2002 13.6 1 1 1458 1 1 17546 1 1 6199 1.08 1.08
3 2003 13.6 1.11 1.11 1458 1.07 1.07 17546 1.13 1.13 6704 1.07 1.15
4 2004 15.05 1.00 1.11 1567 1.00 1.07 19905 1.00 1.13 7153 1.08 1.24
5 2005 15.05 2.25 2.49 1567 1.10 1.18 19905 1.54 1.75 7714 1.08 1.35
6 2006 33.85 1.00 2.49 1716 1.00 1.18 30750 1.00 1.75 8359 1.09 1.47
7 2007 33.85 1.56 3.89 1716 1.44 1.69 30750 1.01 1.77 9117 1.41 2.07
8 2008 52.95 1.08 4.19 2469 0.98 1.65 31000 1.37 2.42 12855 1.00 2.07
9 2009 57 1.00 4.21 2412 0.99 1.64 42430 0.82 1.98 12855 1.02 2.12
10 2010 57.2 2384 34687 13128

 कें द्रीय सार्वजनिक बाांधकाम नर्भागाच्या दरसचूी निदेशकाांची राज्याच्या सामाईक दरसचूीच्या निर्डक दराशी तलुिा 

नर्र्रणपत्र क्र. 2.4
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नववरण पत्र 2.5 
जलसंपर्द  नवभ ग ची  स म ईक र्दरसचूी व कें द्रीय स .ब ं नवभ ग च्य  निरे्दश ंक ची तलुि त्मक आलेख 

भराव काम 

क ॉं क्रीट 

स्ट्रक्चरल स्ट्टील 

कें द्रीय सा.बाॉं. ववभाग 



1961-62

1962-63 172 1.04 1.04

1963-64 179 1.00 1.04

1964-65 179 1.06 1.10

1965-66 189 1.06 1.16

1966-67 200 1.06 1.23

1967-68 212 1.05 1.30

1968-69 223 1.05 1.37

1969-70 235 1.13 1.55

1970-71 266 1.16 1.79

1971-72 307.45 1.11 1.98

1972-73 340.75 1.09 2.15

1973-74 370.12 1.25 2.69

1974-75 462.16 1.00 2.69

1975-76 462.16 1.30 3.49

1976-77 600.8 1.06 3.71

1977-78 637.78 1.29 4.78

1978-79 822.64 1.21 5.80

1979-80 998.26 1.14 6.61

1980-81 1136.91 1.20 7.93

1981-82 1363.37 1.19 9.40

1982-83 1617.5 1.05 9.83

1983-84 1691.5 1.00 9.83

1984-85 1691.5 1.08 10.59

1985-86 1820.91 1.00 10.59

1986-87 1820.91 1.06 11.18

1987-88 1922.58 1.00 11.18

1988-89 1922.58 1.12 12.52

1989-90 2153.66 1.30 16.31

1990-91 2805.31 1.06 17.29

1991-92 2973.62 1.03 17.78

1992-93 3057.78 1.10 19.57

1993-94 3366.37 1.19 23.32

1994-95 4011.59 1.34 31.31

1995-96 5386.19 1.03 32.13

1996-97 5526.46 1.02 32.62

1997-98 5610.62 1.03 33.76

1998-99 5806.99 1.01 34.25

1999-00 5891.15 1.05 36.04

2000-01 6199.73 1.00 36.04

2001-02 6199.73 1.08 38.98

2002-03 6704.69 1.07 41.59

2003-04 7153.54 1.08 44.85

2004-05 7714.6 1.08 48.60

2005-06 8359.82 1.09 53.00

2006-07 9117.25 1.41 74.73

2007-08 12855.33 1.00 74.73

2008-09 12855.33 1.02 76.32

2009-10 13128.84 1.20 91.69

2010-11 15772.84 1.12 102.82

2011-12 17687.46 0 0.00

2012-13

कें द्रीय सार्वजनिक बाांधकाम नर्भागाच्या दरसचूी निदेशाांक

वर्ष

नर्र्रणपत्र क्र. 2.6

कें द्रीय सावषजनिक 
बाांधकाम नवभागाच्या 

दरसचूी निदेशाांक

पढुील वर्ाच्या 
निदेशकाांचे चाल ू

वर्ाच्या  निदेशकाांशी 
प्रमाण

सांचयी 
निदेशाांक
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 नववरण पत्र 2.7 
कें द्रीय स .ब ं. नवभ ग च  संचयी निरे्दश ंक 

कें द्रीय सा.बाां. विभागाचा सांचयी विरे्दशाांक 



रु. कोटी

चलनवाढी 
व्यतिरिक्ि

ची 
वास्िववक 
ककिं मि 
वाढीशी 
प्रमाण

रु. कोटी

चलनवाढी 
व्यतिरिक्ि

ची 
वास्िववक 
ककिं मि 
वाढीशी 
प्रमाण

रु. कोटी

चलनवाढी 
व्यतिरिक्ि

ची 
वास्िववक 
ककिं मि 
वाढीशी 
प्रमाण

रु. कोटी

चलनवाढी 
व्यतिरिक्ि

ची 
वास्िववक 
ककिं मि 
वाढीशी 
प्रमाण

रु. कोटी

चलनवाढी 
व्यतिरिक्ि

ची 
वास्िववक 
ककिं मि 
वाढीशी 
प्रमाण

1

महािाष्ट्र कृष्ट्णा 
खोिे ववकास 
महामिंडळ, पुणे

32 3168.43 9332.66 10732.56 14641.41 11472.98 3908.85 0.36 5308.75 329.15 6.20 349.70 6.59 1071.88 20.19 1671.45 31.48 1887.02 35.55

3

ववदर्भ पाटबिंधािे 
ववकास महामिंडळ, 

नागपूि
33 4106.40 15788.33 18156.58 34082.05 29975.65 15925.47 0.88 18293.72 5356.22 29.28 3251.65 17.77 2551.20 13.95 2625.99 14.35 4509.28 24.65

2
िापी खोिे ववकास 
महामिंडळ, जळगाव 20 704.84 2558.9701 2942.816 5841.24 5136.40 2898.42 0.98 3282.27 714.57 21.77 487.95 14.87 665.60 20.28 569.25 17.34 839.6 25.58

5

कोकण पाटबिंधािे 
ववकास महामिंडळ, 

ठाणे

4

गोदाविी मिाठवाडा 
पाटबिंधािे ववकास 
महामिंडळ, औििंगाबाद

15 409.89 9261.09 10650.25 14091.12 13681.23 3440.87 0.32 4830.03 -2954.09 -61.16 15.74 0.33 2053.28 42.51 1478.32 30.61 4241.87 87.82

एकूण:- 100 8389.56 36941.05 42482.21 68655.82 60266.26 26173.61 0.62 31714.77 3445.84 10.87 4105.04 12.94 6341.95 20.00 6345.01 20.01 11477.8 36.19

प्रकल्पाची 
सिंख्या

¨ÉÖ³ý 

|É¶ÉÉºÉEòÒªÉ 

¨ÉÉxªÉiÉÉ

 ककिं मि रु. 

कोटी

सीडब्लल्युसी 
मागभदशभक 
सुचनेनुसाि 
अनुजे्ञय 15 

टक्के वाढ 
गहृीि 
धरुन 
येणािी 
ककिं मि

अद्ययावि 
मिंजूि सुप्रमा 

नुसाि 
प्रकल्पाची 
सुधारिि 
ककिं मि  रु. 

कोटी

मुळ प्रमा 
व 

अद्यावि 
मिंजूि 
सुप्रमा 
यािील 
फिक  रु. 

कोटी

चलनवाढी 
व्यतिरिक्िची
 वास्िववक 
ककिं मि वाढ 
 रु. कोटी (15 

टक्के वाढ 
गहृीि )

गोषवािा

कोकण महामिंडळान ेमध्यम व मोठ्या प्रकल्पािंना सुप्रमा ददल्या नाहीि.

वििरणपत्र 2.8 

 महामंडानी विलेल्या सधुावरत प्रशासकीय मान्यता ककमत ि सी.पी.डब्लल्य.ुडी. कडून प्राप्त वनिेशांकानसुार प्रकल्पवनहाय ककमत िाढ 

प्रत्यक्ष दिसुची मुळे  
झालेली ककिं मिवाढ

प्रत्यक्ष र्ूसिंपादन व 
पुनवभसनामुळेझालेली 

ककिं मिवाढ

प्रत्यक्ष इिि कािणे व 
इटीपीची झालेली 

ककिं मिवाढ

सुधािीि प्रमािील 
सिंकल्पचचत्र बदलािंमुळे 

झालेली वाढ

सुधािीि प्रमािील 
व्याप्िी बदलािंमुळे 

झालेली वाढ
वास्िववक ककिं मि 

वाढीच े
र्ाववाढीच्या 

ककिं मिीशी प्रमाण

 केवळ  
र्ाववाढीमुळे

  ªÉähÉÉ®úÒý 

ËEò¨ÉiÉ  रु. 

कोटी

चलनवाढी 
व्यतिरिक्िची
 वास्िववक 
ककिं मि वाढ 
 रु. कोटी

,+. 

Gò.

महामिंडळाच ेनाव
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ÊnùxÉÉÆEò 
ËEò¨ÉiÉ

रु. कोटी ÊnùxÉÉÆEò 
प्रकल्पाची सुधारित 

ककिं मत

X Y Z=Y-X Z/X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 भिमा (उजनी) मोठे प्रकल्प 20-08-1964 40.51 1962-63 152 6199.73 40.788 1652.3 1900.16 17-01-2004 1405.60 2001-02 1365.09 -494.56 -0.26

2 चासकमान प्रकल्प मोठे प्रकल्प 15-12-1973 10.65 1969-70 235 6199.73 26.382 280.97 323.111 18-07-2003 388.13 2000-01 377.48 65.02 0.20

3 कृष्णा प्रकल्प मोठे प्रकल्प 25-01-1967 27.65 1965-66 189 6704.69 35.475 980.87 1128 13-02-2004 648.05 2002-03 620.40 -479.95 -0.43

4
सािंगोला शाखा 
कालवा प्रकल्प मोठे प्रकल्प 22-02-1980 17.15 1979-80 998.26 6199.73 6.2105 106.51 122.487 01-12-2003 288.01 2001-02 270.86 165.52 1.35

5 नीिा देवघि प्रकल्प मोठे प्रकल्प 29-05-1984 61.48 1983-84 1691.5 6199.73 3.6652 225.34 259.139 16-10-2002 910.91 2000-01 849.43 651.77 2.52

6 िामा आसखेड प्रकल्प मोठे प्रकल्प 30-10-1992 112.93 1991-92 2973.6 5891.15 1.9811 223.73 257.289 03-10-2002 458.02 1999-2000 345.09 200.73 0.78

7 उिमोडी प्रकल्प मोठे प्रकल्प 06-10-1993 212.07 1990-91 2805.3 12855.33 4.5825 971.81 1117.58 02-11-2010 1324.14 2008-09 1112.07 206.56 0.18

8 गुिंजवणी प्रकल्प मोठे प्रकल्प 16-10-1993 86.77 1990-91 2805.3 6199.73 2.21 191.76 220.526 10-03-2002 316.60 2000-01 229.83 96.07 0.44

9 टेमघि प्रकल्प मोठे प्रकल्प 20-01-1994 70.51 1991-92 2973.6 6199.73 2.0849 147.01 169.058 19-01-2004 323.53 2000-01 253.02 154.47 0.91

10 तािळी प्रकल्प मोठे प्रकल्प 16-02-1996 194.32 1995-96 5386.2 6199.73 1.151 223.67 257.221 06-09-2010 1057.63 2000-01 863.31 800.41 3.11

11
धोम बलकवडी 
बोगदा प्रकल्प मोठे प्रकल्प 11-06-1996 261.72 1995-96 5386.2 12855.33 2.3867 624.65 718.35 30-04-2009 684.35 2007-08 422.63 -34.00 -0.05

12 भसना प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 21-12-1972 3.73 1971-72 307.45 5891.15 19.161 71.472 82.1925 20/112000 118.94 1999-2000 115.21 36.75 0.45

13 कडवी प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 22-06-1977 3.47 1975-76 462.16 12855.33 27.816 96.521 110.999 03-03-2011 110.13 2008-09 106.66 -0.87 -0.01

14 पाटगािंव प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 08-12-1977 5.40 1975-76 462.16 5386.19 11.654 62.934 72.3737 06-04-2000 82.20 1995-96 76.80 9.83 0.14

15 मोिणा (गुिेघि) प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 23-09-1982 6.26 1980-81 1136.9 8359.82 7.3531 46.03 52.935 30-05-2009 129.64 2005-06 123.38 76.70 1.45

16 नागेवाडी प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 01-11-1990 8.99 1989-90 2153.7 5891.15 2.7354 24.591 28.2801 10-10-2002 51.95 1999-2000 42.96 23.67 0.84

17 जािंबिे प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 16-10-1992 17.03 1990-91 2805.3 12855.33 4.5825 78.04 89.7459 08-04-2011 146.77 2008-09 129.74 57.02 0.64

18
पप िंपळगािंव (ढाळे) 

प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 30-06-1994 10.01 1992-93 3057.8 12855.33 4.2041 42.083 48.3959 18-03-2010 95.39 2008-09 85.38 46.99 0.97

19 आिंद्रा प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 16-03-1995 34.46 1992-93 3057.8 5891.15 1.9266 66.391 76.3496 21-10-2002 88.69 1999-00 54.23 12.34 0.16

20 वािंग प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 31-10-1995 81.47 1993-94 3366.4 8359.82 2.4833 202.32 232.665 23-03-2009 235.91 2005-06 154.44 3.25 0.01

21 उत्तिमािंड प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 27-11-1995 34.71 1993-94 3366.4 8359.82 2.4833 86.197 99.126 18-01-2007 123.17 2005-06 88.46 24.04 0.24

22 घटप्रिा प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 11-01-1996 34.92 1994-95 4011.6 12855.33 3.2045 111.9 128.688 22-11-2010 127.66 2008-09 92.74 -1.03 -0.01

23 धामणी प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 24-12-1996 120.30 1995-96 5386.2 7153.54 1.3281 159.77 183.74 09-02-2005 320.70 2003-04 200.40 136.96 0.75

24 मेहकिी प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 14-10-1959 0.57 1958-59 130 6199.73 47.69 27.183 31.2609 17-08-2004 52.97 2001-02 52.40 21.71 0.69

25 चचत्री  प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 08-02-1989 12.3 1986-87 1820.9 12855.33 7.0598 86.836 99.8614 22-10-2010 100.10 2008-09 87.80 0.24 0.00

26 चचकोत्रा प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 24-03-1977 4.28 1976-77 600.8 5891.15 9.8055 41.968 48.2627 12-02-2001 137.94 1999-00 133.66 89.68 1.86

27 कासािी प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 24-04-1977 6.15 1976-77 600.8 5806.99 9.6654 59.442 68.3587 06-04-2000 28.80 1998-99 22.65 -39.56 -0.58

28 कृष्णा कोयना उभसिंयो 26-04-1984 82.43 1982-83 1617.5 7153.54 4.4226 364.55 419.237 22-01-2004 1982.81 2003-04 1900.38 1563.57 3.73

29 जनाई भशिासाई उभसिंयो 24-11-1993 56.92 1991-92 2973.6 12855.33 4.3231 246.07 282.983 02-06-2011 411.72 2008-09 354.8 128.74 0.45

30 टेंिू उभसिंयो 19-02-1996 1416.59 1995-96 5386.2 6199.73 1.151 1630.6 1875.14 22-01-2004 2106.09 2000-01 689.5 230.95 0.12

वििरणपत्र 2.8 

चलनवाढी 
व्यततरिक्तची 
वास्तपवक 
ककिं मत वाढ

प्रकल्पाचा प्रकाि

वास्तपवक 
ककिं मत वाढीच े
िाववाढीच्या 
ककिं मतीशी 
प्रमाण

¨ÉÖ³ý 

मान्यतेच्या 
वेळचा 
मुल्यािंक

ºÉÖvÉÉ®úÒiÉ  

¨ÉÉxªÉतेच्या वेळचा 
मुल्यािंक

 

मुल्यािंकातील 
गुणोत्ति

सीडब्लल्युसी 
मागगदशगक 
सुचनेनुसाि 
अनुजे्ञय 15% 

वाढ गहृीत 
धरुन येणािी 

ककिं मत

,+tÉ´ÉiÉ |É¶ÉÉºÉEòÒªÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ

महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे विकास महामंडळ,पणेु यांनी विलेल्या सधुावरत प्रशासकीय मान्यता ककमत ि सी.पी.डब्लल्य.ुडी. कडून प्राप्त वनिेशांकानसुार प्रकल्पवनहाय ककमत िाढ

मूळ प्रमाची 
दिसुची वर्ग

मिंजूि 
अद्यावत 
सुप्रमाची 
दिसुची वर्ग

केवळ  
िाववाढी 
मुळे  
ªÉähÉÉ®úÒ 

ýककिं मत

,+. 

Gò.
|ÉEò±{ÉÉÆSÉä xÉÆÉ´É

¨ÉÖ³ý |É¶ÉÉºÉEòÒªÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ

मुळ प्रमा व 
अद्यावत 

मिंजूि सुप्रमा 
यातील फिक
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ÊnùxÉÉÆEò 
ËEò¨ÉiÉ

रु. कोटी ÊnùxÉÉÆEò 
प्रकल्पाची सुधारित 

ककिं मत

X Y Z=Y-X Z/X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

चलनवाढी 
व्यततरिक्तची 
वास्तपवक 
ककिं मत वाढ

प्रकल्पाचा प्रकाि

वास्तपवक 
ककिं मत वाढीच े
िाववाढीच्या 
ककिं मतीशी 
प्रमाण

¨ÉÖ³ý 

मान्यतेच्या 
वेळचा 
मुल्यािंक

ºÉÖvÉÉ®úÒiÉ  

¨ÉÉxªÉतेच्या वेळचा 
मुल्यािंक

 

मुल्यािंकातील 
गुणोत्ति

सीडब्लल्युसी 
मागगदशगक 
सुचनेनुसाि 
अनुजे्ञय 15% 

वाढ गहृीत 
धरुन येणािी 

ककिं मत

,+tÉ´ÉiÉ |É¶ÉÉºÉEòÒªÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ

मूळ प्रमाची 
दिसुची वर्ग

मिंजूि 
अद्यावत 
सुप्रमाची 
दिसुची वर्ग

केवळ  
िाववाढी 
मुळे  
ªÉähÉÉ®úÒ 

ýककिं मत

,+. 

Gò.
|ÉEò±{ÉÉÆSÉä xÉÆÉ´É

¨ÉÖ³ý |É¶ÉÉºÉEòÒªÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ

मुळ प्रमा व 
अद्यावत 

मिंजूि सुप्रमा 
यातील फिक

31 वाकुड े उभसिंयो 19-12-1998 109.68 1995-96 5386.2 7153.54 1.3281 145.67 167.519 25-10-2004 332.31 2003-04 222.63 164.79 0.98

32 भशिाळा उभसिंयो 10-06-1999 23.00 1996-97 5526.5 12855.33 2.3261 53.501 61.5265 24-09-2008 52.55 2007-08 29.55 -8.98 -0.15

एकूण 3168.43 9.488 9333 10733 14641.41 11473 3908.85 0.36
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1 2

1 भिमा (उजनी)
2 चासकमान प्रकल्प
3 कृष्णा प्रकल्प

4
सािंगोला शाखा 
कालवा प्रकल्प

5 नीिा देवघि प्रकल्प
6 िामा आसखेड प्रकल्प
7 उिमोडी प्रकल्प
8 गुिंजवणी प्रकल्प
9 टेमघि प्रकल्प
10 तािळी प्रकल्प 

11
धोम बलकवडी 
बोगदा प्रकल्प

12 भसना प्रकल्प
13 कडवी प्रकल्प
14 पाटगािंव प्रकल्प
15 मोिणा (गुिेघि) प्रकल्प
16 नागेवाडी प्रकल्प
17 जािंबिे प्रकल्प

18
पप िंपळगािंव (ढाळे) 

प्रकल्प
19 आिंद्रा प्रकल्प
20 वािंग प्रकल्प
21 उत्तिमािंड प्रकल्प
22 घटप्रिा प्रकल्प
23 धामणी प्रकल्प
24 मेहकिी प्रकल्प
25 चचत्री  प्रकल्प
26 चचकोत्रा प्रकल्प
27 कासािी प्रकल्प
28 कृष्णा कोयना 
29 जनाई भशिासाई 
30 टेंिू 

वििरणपत्र 2.8 
महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे विकास महामंडळ,पणेु यांनी विलेल्या सधुावरत प्रशासकीय मान्यता ककमत ि सी.पी.डब्लल्य.ुडी. कडून प्राप्त वनिेशांकानसुार प्रकल्पवनहाय ककमत िाढ

,+. 

Gò.
|ÉEò±{ÉÉÆSÉä xÉÆÉ´É

मळु प्रमातील 
दरसचुीच्या 
घटकाांची  

ककमत

 भाववाढ 
निदेशाांका 

िसुार 
दरसचुीच्या 
घटकाची 

वाढीव ककमत

प्रकल्पाची 
सपु्रमातील 
दरसचुीच्या 
घटकाची 

ककमत

प्रत्यक्ष 
दरसचुी मळेु 

 झालेली 
ककमतवाढ

मळु 
प्रमातील 

भसूांपादि व 
पिुववसिाची 

ककमत

 भाववाढ 
निदेशाांकािसुार 

भसूांपादि व 
पिुववसिाची 

ककमत

सपु्रमातील 
भसूांपादि व 
पिुववसिाची 

ककमत

प्रत्यक्ष 
भसूांपादि व 
पिुववसिामळेु

झालेली 
ककमतवाढ

मळु प्रमातील 
इतर कारणे 
व इटीपीची 

ककमत

ककमत भाववाढ 
निदेशाांकािसुार 
इतर कारणे व 
इटीपीची ककमत

सपु्रमातील 
इतर कारणे 
व इटीपीची 

ककमत

प्रत्यक्ष इतर 
कारणे व 
इटीपीची 
झालेली 

ककमतवाढ

सधुारीत 
प्रमातील 

सांकल्पनचत्र 
बदलाांमळेु 

झालेली वाढ

प्रत्यक्ष सांकल्पनचत्रामळेु  
झालेली ककमतवाढीची 
केवळ  भाववाढीमळेु  
येणाऱ्या ककमतीशी 

प्रमाण

सधुारीत 
प्रमातील 
व्याप्ती 

बदलाांमळेु 
झालेली वाढ

प्रत्यक्ष व्याप्तीतील 
बदलामळेु  झालेली 

ककमतवाढीची केवळ  
भाववाढीमळेु  येणाऱ्या 

ककमतीशी प्रमाण

R R/X L L/X E E/X D D/X S S/X

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

26.27 1071.5 480.63 -591 -0.31 6.16 251.25 98.87 -152.4 -0.08 8.08 329.56 269.4 -60.19 -0.03 5.76 0.00 556.6 0.29

7.77 204.99 223.64 18.65 0.06 1.23 32.45 69.63 37.18 0.12 1.65 43.53 27.42 -16.11 -0.05 41.54 0.13 25.90 0.08

21.67 768.73 347.43 -421 -0.37 3.84 136.22 15.41 -120.8 -0.11 2.14 75.92 119.6 43.634 0.04 35.93 0.03 129.92 0.12

15.24 94.649 122.94 28.29 0.23 0.27 1.68 3.81 2.1332 0.02 1.64 10.19 55.58 45.395 0.37 45.40 0.37 60.01 0.49

45.96 168.45 445.92 277.5 1.07 5.09 18.66 103.6 84.914 0.33 10.23 37.50 113.9 76.395 0.29 29.14 0.11 218.19 0.84

85.79 169.96 305.42 135.5 0.53 6.80 13.47 66.26 52.788 0.21 20.34 40.30 53.27 12.974 0.05 0 0.00 33.25 0.13

154.8 709.42 899.76 190.3 0.17 20.05 91.88 121.1 29.221 0.03 37.21 170.51 202.3 31.745 0.03 82.60 0.07 18.08 0.02

60.54 133.79 188.47 54.68 0.25 12.22 27.01 58.81 31.804 0.14 14 30.94 26.53 -4.41 -0.02 32.59 0.15 10.19 0.05

53.14 110.79 209.87 99.08 0.59 4.15 8.65 30.18 21.528 0.13 13.22 27.56 32.64 5.0775 0.03 50.84 0.30 0.00 0.00

151.7 174.66 428.01 253.4 0.98 4.90 5.64 73.91 68.27 0.27 37.68 43.37 181.7 138.32 0.54 263.53 1.02 110.49 0.43

202.8 483.93 404.53 -79.4 -0.11 13.12 31.31 45.43 14.116 0.02 45.83 109.38 161.6 52.237 0.07 73.06 0.10 0.00 0.00

2.67 51.161 25.83 -25.3 -0.31 0.73 13.99 5.79 -8.198 -0.10 0.34 6.51 5.4 -1.115 -0.01 0 0.00 81.51 0.99

2.18 60.638 41.71 -18.9 -0.17 0.98 27.26 12.11 -15.15 -0.14 0.31 8.62 22.03 13.407 0.12 24.19 0.22 10.09 0.09

4.37 50.93 32.87 -18.1 -0.25 0.45 5.24 9.25 4.0055 0.06 0.58 6.76 16.09 9.3305 0.13 2.76 0.04 21.38 0.30

5.36 39.413 55.96 16.55 0.31 0.28 2.06 12.42 10.361 0.20 0.62 4.56 28.57 24.011 0.45 30.42 0.57 2.27 0.04

7.39 20.215 35.37 15.16 0.54 0.43 1.18 3.11 1.9338 0.07 1.19 3.26 9.49 6.2349 0.22 3.95 0.14 0 0.00

14.37 65.851 60.3 -5.54 -0.06 0.56 2.57 14.73 12.164 0.14 2.36 10.81 27.07 16.255 0.18 44.65 0.50 0.00 0.00

7.12 29.933 39.8 9.867 0.20 1.12 4.71 26.64 21.931 0.45 1.86 7.82 18.58 10.76 0.22 10.46 0.22 0 0.00

27.27 52.539 45.49 -7.05 -0.09 4.15 8.00 21.77 13.775 0.18 3.04 5.86 19.65 13.793 0.18 4.99 0.07 0.00 0.00

58.57 145.45 89.92 -55.5 -0.24 8.88 22.05 84.2 62.148 0.27 14.01 34.79 35.38 0.5885 0.00 26.8 0.12 0 0.00

25.3 62.828 36.12 -26.7 -0.27 2.37 5.89 18.72 12.834 0.13 7.04 17.48 38.18 20.697 0.21 13.02 0.13 17.12 0.17

27.66 88.638 52.92 -35.7 -0.28 1.6 5.13 14.59 9.4627 0.07 5.66 18.14 23.42 5.2823 0.04 36.73 0.29 0.00 0.00

96.09 127.62 190.82 63.2 0.34 2.31 3.07 5.97 2.902 0.02 21.9 29.09 28.94 -0.146 0.00 60.92 0.33 34.05 0.19

0.39 18.599 20.8 2.201 0.07 0.1 4.77 0.24 -4.529 -0.14 0.08 3.82 21.63 17.815 0.57 10.3 0.33 0.00 0.00

10.44 73.705 44.72 -29 -0.29 0.58 4.09 15.45 11.355 0.11 1.28 9.04 7.14 -1.897 -0.02 32.79 0.33 0 0.00

3.23 31.672 15.31 -16.4 -0.34 0.66 6.47 13.2 6.7284 0.14 0.39 3.82 32.49 28.666 0.59 53.29 1.10 23.66 0.49

5.13 49.584 20.5 -29.1 -0.43 0.41 3.96 4.21 0.2472 0.00 0.61 5.90 0.61 -5.286 -0.08 3.43 0.05 0 0.00

69.27 306.35 913.83 607.5 1.45 1.43 6.32 22.2 15.876 0.04 11.72 51.83 349.4 297.57 0.71 308.1 0.73 389.3 0.93

45.09 194.93 161.69 -33.2 -0.12 0.79 3.42 59.71 56.295 0.20 11.04 47.73 94.68 46.953 0.17 83.59 0.30 12.05 0.04

1142 1314.6 1219 -95.6 -0.05 25.33 29.16 79.45 50.294 0.03 249.13 286.76 493.3 206.57 0.11 245.2 0.13 62.21 0.03

ड) संकल्पवित्रातील बिलांमळेु 
ककमतीत झालेली िाढ

अ)  दरसूचीतील वाढीमुळे ककिं मतीत झालेली वाढ

नववरणपत्र 2.8 
महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे विकास महामंडळ,पणेु यांनी विलेल्या सधुावरत प्रशासकीय मान्यता ककमत ि सी.पी.डब्लल्य.ुडी. कडून प्राप्त वनिेशांकानसुार प्रकल्पाच्या घटकवनहाय ककमत िाढ

प्रत्यक्ष दरसचुी 
मळेु  झालेली 
ककमतवाढीची 

केवळ  
भाववाढीमळेु  

येणाऱ्या 
ककमतीशी 

प्रमाण

ई ) प्रकल्पाच्या व्याप्तीतील 
बिलामळेु ककमतीत  झालेली 

खिच िाढ
प्रत्यक्ष 

भसूांपादिामळेु  
झालेली 

ककमतवाढीची 
केवळ  

भाववाढीमळेु  
येणाऱ्या 

ककमतीशी प्रमाण

ब)  भसंूपािन ि पनुिचसन यामळेु झालेली िाढ क)   इतर कारणे ि इटीपी मळेु झालेली ककमतिाढ प्रत्यक्ष इतर  
कारणाांमळेु  

झालेली 
ककमतवाढीची 

केवळ  
भाववाढीमळेु  

येणाऱ्या 
ककमतीशी प्रमाण
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31 वाकुड े
32 भशिाळा

एकूण

मळु प्रमातील 
दरसचुीच्या 
घटकाांची  

ककमत

 भाववाढ 
निदेशाांका 

िसुार 
दरसचुीच्या 
घटकाची 

वाढीव ककमत

प्रकल्पाची 
सपु्रमातील 
दरसचुीच्या 
घटकाची 

ककमत

प्रत्यक्ष 
दरसचुी मळेु 

 झालेली 
ककमतवाढ

मळु 
प्रमातील 

भसूांपादि व 
पिुववसिाची 

ककमत

 भाववाढ 
निदेशाांकािसुार 

भसूांपादि व 
पिुववसिाची 

ककमत

सपु्रमातील 
भसूांपादि व 
पिुववसिाची 

ककमत

प्रत्यक्ष 
भसूांपादि व 
पिुववसिामळेु

झालेली 
ककमतवाढ

मळु प्रमातील 
इतर कारणे 
व इटीपीची 

ककमत

ककमत भाववाढ 
निदेशाांकािसुार 
इतर कारणे व 
इटीपीची ककमत

सपु्रमातील 
इतर कारणे 
व इटीपीची 

ककमत

प्रत्यक्ष इतर 
कारणे व 
इटीपीची 
झालेली 

ककमतवाढ

सधुारीत 
प्रमातील 

सांकल्पनचत्र 
बदलाांमळेु 

झालेली वाढ

प्रत्यक्ष सांकल्पनचत्रामळेु  
झालेली ककमतवाढीची 
केवळ  भाववाढीमळेु  
येणाऱ्या ककमतीशी 

प्रमाण

सधुारीत 
प्रमातील 
व्याप्ती 

बदलाांमळेु 
झालेली वाढ

प्रत्यक्ष व्याप्तीतील 
बदलामळेु  झालेली 

ककमतवाढीची केवळ  
भाववाढीमळेु  येणाऱ्या 

ककमतीशी प्रमाण

R R/X L L/X E E/X D D/X S S/X

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

ड) संकल्पवित्रातील बिलांमळेु 
ककमतीत झालेली िाढ

अ)  दरसूचीतील वाढीमुळे ककिं मतीत झालेली वाढ प्रत्यक्ष दरसचुी 
मळेु  झालेली 
ककमतवाढीची 

केवळ  
भाववाढीमळेु  

येणाऱ्या 
ककमतीशी 

प्रमाण

ई ) प्रकल्पाच्या व्याप्तीतील 
बिलामळेु ककमतीत  झालेली 

खिच िाढ
प्रत्यक्ष 

भसूांपादिामळेु  
झालेली 

ककमतवाढीची 
केवळ  

भाववाढीमळेु  
येणाऱ्या 

ककमतीशी प्रमाण

ब)  भसंूपािन ि पनुिचसन यामळेु झालेली िाढ क)   इतर कारणे ि इटीपी मळेु झालेली ककमतिाढ प्रत्यक्ष इतर  
कारणाांमळेु  

झालेली 
ककमतवाढीची 

केवळ  
भाववाढीमळेु  

येणाऱ्या 
ककमतीशी प्रमाण

90.71 120.47 187.43 66.96 0.40 3.5 4.65 19.64 14.992 0.09 16.27 21.61 55.09 33.481 0.20 0.00 0.00 70.74 0.42

18.19 42.313 20.49 -21.8 -0.35 0.17 0.40 1.91 1.5146 0.02 4.64 10.79 14.64 3.8467 0.06 15.51 0.25 0 0.00

329.1 349.7 1071.9 1671.5 0.1557364 1887 0.175822
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ÊnùxÉÉÆEò 
ËEò¨ÉiÉ

रु. कोटी ÊnùxÉÉÆEò 
प्रकल्पाची सुधारित 

ककिं मत

X Y Z=Y-X Z/X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 {ÉåSÉ प्रकल्प मोठे प्रकल्प 21-08-1971 26.22 1968-69 223 12855.33 57.65 1512 1738.2 14-08-2009 939.22 2008-09 913.00 -799.02 -0.46

2 ,+¯ûhÉÉ´ÉiÉÒ प्रकल्प मोठे प्रकल्प 06-12-1978 19.13 1977-78 637.78 12855.33 20.16 385.6 443.43 19-12-2008 331.18 2007-08 312.05 -112.25 -0.25

3 ÊxÉ¨xÉ ´Éणा प्रकल्प मोठे प्रकल्प 06-02-1979 24.83 1977-78 637.78 7153.54 11.22 278.5 320.28 12-02-2008 324.56 2003-04 299.73 4.28 0.01

4 ÊxÉ¨xÉ ´ÉvÉÉÇ प्रकल्प मोठे प्रकल्प 09-01-1981 48.09 1979-80 998.26 12855.33 12.88 619.3 712.18 18-08-2009 2356.58 2008-09 2308.49 1644.40 2.31

5 गोसीखरु्द ù  प्रकल्प मोठे प्रकल्प 31-08-1983 372.22 1981-82 1363.4 8359.82 6.132 2282 2624.7 01-11-2007 5659.00 2005-06 5286.78 3034.29 1.16

6 ½Öþ̈ ÉxÉ प्रकल्प मोठे प्रकल्प 31-03-1983 33.68 1978-79 822.64 12855.33 15.63 526.3 605.26 24-06-2009 1016.49 2008-09 982.81 411.23 0.68

7 JÉb÷Eò{ÉÖhÉÉÇ प्रकल्प मोठे प्रकल्प 16-08-1989 79.55 1987-88 1922.6 12855.33 6.686 531.9 611.7 24-06-2009 1095.92 2008-09 1016.37 484.22 0.79

8 ¤Éå¤É³ýÉ xÉnùÒ प्रकल्प मोठे प्रकल्प 16-10-1992 190.36 1991-92 2973.6 12855.33 4.323 823 946.39 14-08-2009 2176.28 2008-09 1985.92 1229.89 1.30

9 ,=v´ÉÇ ´ÉvÉÉÇ प्रकल्प मोठे प्रकल्प 12-02-1965 13.05 1963-64 179 12855.33 71.82 937.2 1077.8 13-07-2009 1376.64 2008-09 1363.59 298.84 0.28

10 ÊVÉMÉÉÆ´É प्रकल्प मोठे प्रकल्प 03-01-1996 698.50 1994-95 4011.6 12855.33 3.205 2238 2574.1 24-06-2009 4044.14 2008-09 3345.64 1470.01 0.57

11 ÊxÉ¨xÉ {ÉèxÉMÉÆMÉÉ प्रकल्प मोठे प्रकल्प 26-06-1997 1402.43 1995-96 5386.2 12855.33 2.387 3347 3849.3 14-08-2009 10429.39 2008-09 9026.96 6580.10 1.71

12 ÊxÉ¨xÉ {ÉäføÒ प्रकल्प मोठे प्रकल्प 12-08-2004 161.17 2003-04 7153.5 12855.33 1.797 289.6 333.08 14-08-2009 594.75 2008-09 433.58 261.67 0.79

13 पोथिा xÉÉ±ÉÉ प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 27-01-1977 2.13 1975-76 462.16 8359.82 18.09 38.53 44.308 31-12-2007 72.41 2005-06 70.28 28.10 0.63

14 b÷ÉåMÉ®úMÉÉÆ´É  प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 05-08-1977 1.50 1976-77 600.8 12855.33 21.4 32.1 36.91 14-02-2008 67.04 2007-08 65.54 30.13 0.82

15 ¨ÉnùxÉतलाव प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 03-07-1979 2.83 1978-79 822.64 7153.54 8.696 24.61 28.301 21-07-2006 88.09 2003-04 85.26 59.79 2.11

वििरणपत्र 2.8 

मुळ प्रमा व 
अद्यावत 

मिंजूि सुप्रमा 
यातील 

औपचारिक 
फिक

वास्तववक 
ककिं मत वाढीच े
भाववाढीच्या 
ककिं मतीशी 
प्रमाण

¨ÉÖ³ý 

¨ÉÉxªÉतचे्या 
वेळचा 
मुल्यािंक

ºÉÖvÉÉ®úÒiÉ  

¨ÉÉxªÉतेच्या वेळचा 
मुल्यािंक

 

मुल्यािंकातील 
गुणोत्ति

सीडब्लल्युसी 
मागदर्शदक 
सुचनेनुसाि 
अनुजे्ञय 

15% वाढ 
गहृीत धरुन 
येणािी 
ककिं मत

,+tÉ´ÉiÉ |É¶ÉÉºÉEòÒªÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपरू यांनी वदलेल्या सधुावरत प्रशासकीय मान्यता ककमत ि सी.पी.डब्लल्य.ुडी. कडून प्राप्त वनदेशांकानसुार प्रकल्पवनहाय ककमत िाढ

मूळ प्रमाची 
र्िसुची वर्द

मिंजूि 
अद्यावत 
सुप्रमाची 
र्िसुची वर्द

चलनवाढी 
व्यततरिक्तची 
वास्तववक 
ककिं मत वाढ

केवळ 
भाववाढी 
मुळे ªÉähÉÉ®úÒý 

ककिं मत

प्रकल्पाचा 
प्रकाि

,+. 

Gò.
|ÉEò±{ÉÉÆSÉä xÉÆÉ´É

¨ÉÖ³ý |É¶ÉÉºÉEòÒªÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ
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ÊnùxÉÉÆEò 
ËEò¨ÉiÉ

रु. कोटी ÊnùxÉÉÆEò 
प्रकल्पाची सुधारित 

ककिं मत

X Y Z=Y-X Z/X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

मुळ प्रमा व 
अद्यावत 

मिंजूि सुप्रमा 
यातील 

औपचारिक 
फिक

वास्तववक 
ककिं मत वाढीच े
भाववाढीच्या 
ककिं मतीशी 
प्रमाण

¨ÉÖ³ý 

¨ÉÉxªÉतचे्या 
वेळचा 
मुल्यािंक

ºÉÖvÉÉ®úÒiÉ  

¨ÉÉxªÉतेच्या वेळचा 
मुल्यािंक

 

मुल्यािंकातील 
गुणोत्ति

सीडब्लल्युसी 
मागदर्शदक 
सुचनेनुसाि 
अनुजे्ञय 

15% वाढ 
गहृीत धरुन 
येणािी 
ककिं मत

,+tÉ´ÉiÉ |É¶ÉÉºÉEòÒªÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ

मूळ प्रमाची 
र्िसुची वर्द

मिंजूि 
अद्यावत 
सुप्रमाची 
र्िसुची वर्द

चलनवाढी 
व्यततरिक्तची 
वास्तववक 
ककिं मत वाढ

केवळ 
भाववाढी 
मुळे ªÉähÉÉ®úÒý 

ककिं मत

प्रकल्पाचा 
प्रकाि

,+. 

Gò.
|ÉEò±{ÉÉÆSÉä xÉÆÉ´É

¨ÉÖ³ý |É¶ÉÉºÉEòÒªÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ

16 EòÉ®úxÉnùÒ प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 06-06-1980 3.68 1978-79 822.64 8359.82 10.16 37.4 43.006 29-08-2006 170.04 2005-06 166.36 127.03 2.95

17 ±ÉÉ±ÉxÉÉ±ÉÉ प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 31-10-1983 6.89 1982-83 1617.5 12855.33 7.948 54.76 62.973 05-12-2011 202.51 2008-09 195.62 139.54 2.22

18 SÉÆpù¦ÉÉMÉÉ प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 26-09-1990 24.79 1989-90 2153.7 12855.33 5.969 148 170.17 26-06-2009 200.28 2008-09 175.49 30.11 0.18

19 उतावळी प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 17-01-1991 15.62 1989-90 2153.7 12855.33 5.969 93.24 107.22 04-06-2008 109.64 2007-08 94.02 2.42 0.02

20 पुणाद प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 08-07-1994 36.45 1990-91 2805.3 7153.54 2.55 92.95 106.89 28-10-2005 213.1 2003-04 176.65 106.21 0.99

21 ÊxÉ¨xÉ SÉÖ±É¤ÉÆnù प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 29-04-1995 41.67 1993-94 3366.4 9117.25 2.708 112.9 129.78 31-03-2008 117.18 2006-07 75.51 -12.60 -0.10

22 ¤Éåb÷É®úÉ प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 03-07-2001 50.06 1999-00 5891.2 12855.33 2.182 109.2 125.62 07-07-2009 160.44 2008-09 110.38 34.82 0.28

23 {ÉÆfø®úÒ प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 15-06-2005 179.42 2003-04 7153.5 12855.33 1.797 322.4 370.79 20-02-2009 602.71 2008-09 423.29 231.92 0.63

24 ´ÉÉºÉxÉÒ प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 14-02-2008 102.82 2007-08 12855 12855.33 1 102.8 118.24 15-01-2009 197.83 2008-09 95.01 79.59 0.67

25 ºÉÉäxÉÉ{ÉÚ®ú ]õÉä¨É]õÉ =ËºÉªÉÉä उससिंयो 24-09-1991 3.65 1989-90 2153.7 12855.33 5.969 21.79 25.055 18-08-2009 50.82 2008-09 47.17 25.76 1.03

26 Eò®úVÉJÉäb÷É  =ËºÉयो उससिंयो 16-09-1995 20.49 1994-95 4011.6 7714.6 1.923 39.4 45.314 29-03-2005 77.40 2004-2005 56.91 32.09 0.71

27 ZÉÉ¶ÉÒ xÉMÉ®ú  =ËºÉªÉÉä उससिंयो 18-10-1996 14.43 1995-96 5386.2 8359.82 1.552 22.4 25.756 31-03-2008 45.18 2005-06 30.75 19.42 0.75

28 ®úVÉäMÉÉÆ´É EòÉ]õÒ =ËºÉयो उससिंयो 30-09-1999 23.38 1996-97 5526.5 13128.84 2.376 55.54 63.874 31-03-2011 87.43 2009-10 64.05 23.56 0.37

29 {É³ýºÉMÉÉ´É +É¨Éb÷Ò =ËºÉªÉÉä उससिंयो 08-11-2001 19.32 1999-00 5891.2 12855.33 2.182 42.16 48.483 31-01-2009 70.38 2008-09 51.06 21.90 0.45

30 ¤ÉÉä®úPÉÉ]õ =ËºÉªÉÉä उससिंयो 29-11-2006 69.21 2003-04 7153.5 12855.33 1.797 124.4 143.03 14-08-2009 121.46 2008-09 52.25 -21.57 -0.15

31 ,अजनसिा बॅिेज प्रकल्प बॅिेजेस 13-04-2000 158.22 1996-97 5526.5 8359.82 1.513 239.3 275.24 21-11-2006 208.42 2005-06 50.2 -66.82 -0.24

32 उमा बॅिेज प्रकल्प बॅिेजेस 31-08-2007 78.62 2007-2008 12855 13128.84 1.021 80.29 92.337 31-03-2011 237.24 2009-2010 158.62 144.90 1.57

33 पुणाद-2 बॅिेज प्रकल्प बॅिेजेस 24-10-2008 181.99 2007-2008 12855 15772.84 1.227 223.3 256.79 31-03-2011 638.30 2010-11 456.31 381.51 1.49

एकूण 4106.4 9.755 15788 18157 34082.05 29976 15925 0.88
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1 2

1 {ÉåSÉ प्रकल्प
2 ,+¯ûhÉÉ´ÉiÉÒ प्रकल्प
3 ÊxÉ¨xÉ ´Éणा प्रकल्प
4 ÊxÉ¨xÉ ´ÉvÉÉÇ प्रकल्प
5 गोसीखरु्द ù  प्रकल्प
6 ½Öþ̈ ÉxÉ प्रकल्प
7 JÉb÷Eò{ÉÖhÉÉÇ प्रकल्प
8 ¤Éå¤É³ýÉ xÉnùÒ प्रकल्प
9 ,=v´ÉÇ ´ÉvÉÉÇ प्रकल्प
10 ÊVÉMÉÉÆ´É प्रकल्प
11 ÊxÉ¨xÉ {ÉèxÉMÉÆMÉÉ प्रकल्प
12 ÊxÉ¨xÉ {ÉäføÒ प्रकल्प
13 पोथिा xÉÉ±ÉÉ प्रकल्प
14 b÷ÉåMÉ®úMÉÉÆ´É  प्रकल्प
15 ¨ÉnùxÉतलाव प्रकल्प

वििरणपत्र 2.8 

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपरू यांनी वदलेल्या सधुावरत प्रशासकीय मान्यता ककमत ि सी.पी.डब्लल्य.ुडी. कडून प्राप्त वनदेशांकानसुार प्रकल्पवनहाय ककमत िाढ

,+. 

Gò.
|ÉEò±{ÉÉÆSÉä xÉÆÉ´É

मळु प्रमातील 
दरसचुीच्या 

घटकाांची  ककमत

 भाववाढ 
निदेशाांकािसुार 

दरसचुीच्या 
घटकाची वाढीव 

ककमत

प्रकल्पाची 
सपु्रमातील 
दरसचुीच्या 
घटकाची 

ककमत

प्रत्यक्ष दरसचुी 
मळेु  झालेली 

ककमतवाढ

मळु प्रमातील 
भसूांपादि व 

पिुववसिाची ककमत

भाववाढ 
निदेशाांकािसुार 

भसूांपादि व 
पिुववसिाची वाढीव  

ककमत

सपु्रमातील 
भसूांपादि व 
पिुववसिाची 

ककमत

प्रत्यक्ष 
भसूांपादि व 
पिुववसिामळेु

झालेली 
ककमतवाढ

मळु 
प्रमातील 

इतर कारणे 
व इटीपीची 

ककमत

भाववाढ 
निदेशाांकािु
सार इतर 
कारणे व 
इटीपीची 
ककमत

सपु्रमातील 
इतर कारणे 
व इटीपीची 

ककमत

प्रत्यक्ष इतर 
कारणे व 

इटीपीचीझाले
ली 

ककमतवाढ

सधुारीत 
प्रमातील 

सांकल्पनचत्र 
बदलाांमळेु 

झालेली वाढ

प्रत्यक्ष 
सांकल्पनचत्रामळेु  

झालेली 
ककमतवाढीची 

केवळ  
भाववाढीमळेु  

येणाऱ्या ककमतीशी 

सधुारीत 
प्रमातील व्याप्ती 

बदलाांमळेु 
झालेली वाढ

प्रत्यक्ष व्याप्तीतील 
बदलामळेु  झालेली 

ककमतवाढीची केवळ 
 भाववाढीमळेु  

येणाऱ्या ककमतीशी 
प्रमाण

R R/X L L/X E E/X D D/X S S/X

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

9 518.82 255 -263.825 -0.15 7.25 417.94234 198 -219.9 -0.13 9.96 574.2 118 -456.2 -0.26 14 0.01 354 0.20365

12.28 247.52 149.75 -97.7702 -0.22 3.67 73.97388 61.29 -12.68 -0.03 3.18 64.1 99.07 34.97 0.08 16.46 0.04 4.63 0.01044

14.15 158.71 158.92 0.209173 0.00 6.61 74.139828 81.65 7.51 0.02 4.07 45.65 27.15 -18.5 -0.06 4.24 0.01 52.6 0.16423

39.71 511.37 861.26 349.885 0.49 6.85 88.2125 162.18 73.97 0.10 1.53 19.7 460.4 440.7 0.62 276.72 0.39 596.1 0.83695

283.03 1735.46 3103 1367.57 0.52 55.83 342.33462 772.83 430.5 0.16 33.14 203.2 1471 1268 0.48 227 0.09 85 0.03238

22.01 343.95 550 206.051 0.34 8.29 129.54717 309.17 179.6 0.30 3.38 52.82 51.81 -1.009 0.00 14.5 0.02 91.02 0.15038

26.07 174.32 497.22 322.903 0.53 9.88 66.062614 221.29 155.2 0.25 43.6 291.5 231.1 -60.39 -0.10 61.96 0.10 84.28 0.13778

123.85 535.42 634.28 98.86101 0.10 36.28 156.84296 386.86 230 0.24 29.87 129.1 249.5 120.3 0.13 477.07 0.50 428.3 0.45251

10.13 727.51 479.32 -248.191 -0.23 2.13 152.97125 92.63 -60.34 -0.06 0.79 56.74 444.5 387.7 0.36 67.57 0.06 292.7 0.27153

468.52 1501.39 1926.4 425.005 0.17 109.28 350.19293 1310.99 960.8 0.37 120.7 386.8 573.1 186.3 0.07 233.62 0.09 0 0

1003.87 2395.96 5408.9 3012.9 0.78 142.26 339.53486 1591.87 1252 0.33 256.6 612.5 863.8 251.3 0.07 160.61 0.04 2405 0.62466

109.6 196.96 236.2 39.24239 0.12 19.33 34.737141 129.85 95.11 0.29 32.24 57.94 114 56.01 0.17 101.46 0.30 13.29 0.0399

1.69 30.57 19.27 -11.2997 -0.26 0.44 7.958977 8.22 0.261 0.01 0 0 8.94 8.94 0.20 13.99 0.32 22.26 0.50239

1.5 32.10 37.74 5.644469 0.15 0.03 0.6419106 7.13 6.488 0.18 0.02 0.428 13.44 13.01 0.35 8.78 0.24 0 0

2.07 18.00 26.62 8.619626 0.30 0.2 1.7391666 17.48 15.74 0.56 0.56 4.87 25.58 20.71 0.73 9 0.32 9.4 0.33215

प्रत्यक्ष इतर  
कारणाांमळेु  

झालेली 
ककमतवाढीची 

केवळ  
भाववाढीमळेु  

येणाऱ्या 
ककमतीशी 

प्रमाण

अ) दरसूचीतील वाढीमुळे वास्तववक ककिं मतीत झालेली वाढ प्रत्यक्ष दरसचुी मळेु  
झालेली 

ककमतवाढीची 
केवळ  

भाववाढीमळेु  
येणाऱ्या ककमतीशी 

प्रमाण

वववरणपत्र 2.8 

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपरू यांनी वदलेल्या सधुावरत प्रशासकीय मान्यता ककमत ि सी.पी.डब्लल्य.ुडी. कडून प्राप्त वनदेशांकानसुार प्रकल्पाच्या घटकवनहाय ककमत िाढ

ई) प्रकल्पाच्या व्याप्तीतील 
बदलामळेु ककमतीत  झालेली 

खर्भ िाढ

ड) संकल्पवर्त्रातील बदलांमळेु 
ककमतीत झालेली िाढ

क)   इतर कारणे ि इटीपी मळेु 
झालेली ककमतिाढ

ब) र्संूपादन ि पनुिभसन यामळेु झालेली िास्तविक ककमत िाढ
प्रत्यक्ष 

भसूांपादिामळेु  
झालेली 

ककमतवाढीची 
केवळ  

भाववाढीमळेु  
येणाऱ्या 

ककमतीशी 
प्रमाण
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1 2

,+. 

Gò.
|ÉEò±{ÉÉÆSÉä xÉÆÉ´É

16 EòÉ®úxÉnùÒ प्रकल्प
17 ±ÉÉ±ÉxÉÉ±ÉÉ प्रकल्प
18 SÉÆpù¦ÉÉMÉÉ प्रकल्प
19 उतावळी प्रकल्प
20 पुणाद प्रकल्प
21 ÊxÉ¨xÉ SÉÖ±É¤ÉÆnù प्रकल्प
22 ¤Éåb÷É®úÉ प्रकल्प
23 {ÉÆfø®úÒ प्रकल्प
24 ´ÉÉºÉxÉÒ प्रकल्प
25 ºÉÉäxÉÉ{ÉÚ®ú ]õÉä¨É]õÉ =ËºÉªÉÉä

26 Eò®úVÉJÉäb÷É  =ËºÉयो
27 ZÉÉ¶ÉÒ xÉMÉ®ú  =ËºÉªÉÉä

28 ®úVÉäMÉÉÆ´É EòÉ]õÒ =ËºÉयो
29 {É³ýºÉMÉÉ´É +É¨Éb÷Ò =ËºÉªÉÉä

30 ¤ÉÉä®úPÉÉ]õ =ËºÉªÉÉä

31 ,अजनसिा बॅिेज प्रकल्प
32 उमा बॅिेज प्रकल्प
33 पुणाद-2 बॅिेज प्रकल्प

एकूण

मळु प्रमातील 
दरसचुीच्या 

घटकाांची  ककमत

 भाववाढ 
निदेशाांकािसुार 

दरसचुीच्या 
घटकाची वाढीव 

ककमत

प्रकल्पाची 
सपु्रमातील 
दरसचुीच्या 
घटकाची 

ककमत

प्रत्यक्ष दरसचुी 
मळेु  झालेली 

ककमतवाढ

मळु प्रमातील 
भसूांपादि व 

पिुववसिाची ककमत

भाववाढ 
निदेशाांकािसुार 

भसूांपादि व 
पिुववसिाची वाढीव  

ककमत

सपु्रमातील 
भसूांपादि व 
पिुववसिाची 

ककमत

प्रत्यक्ष 
भसूांपादि व 
पिुववसिामळेु

झालेली 
ककमतवाढ

मळु 
प्रमातील 

इतर कारणे 
व इटीपीची 

ककमत

भाववाढ 
निदेशाांकािु
सार इतर 
कारणे व 
इटीपीची 
ककमत

सपु्रमातील 
इतर कारणे 
व इटीपीची 

ककमत

प्रत्यक्ष इतर 
कारणे व 

इटीपीचीझाले
ली 

ककमतवाढ

सधुारीत 
प्रमातील 

सांकल्पनचत्र 
बदलाांमळेु 

झालेली वाढ

प्रत्यक्ष 
सांकल्पनचत्रामळेु  

झालेली 
ककमतवाढीची 

केवळ  
भाववाढीमळेु  

येणाऱ्या ककमतीशी 

सधुारीत 
प्रमातील व्याप्ती 

बदलाांमळेु 
झालेली वाढ

प्रत्यक्ष व्याप्तीतील 
बदलामळेु  झालेली 

ककमतवाढीची केवळ 
 भाववाढीमळेु  

येणाऱ्या ककमतीशी 
प्रमाण

R R/X L L/X E E/X D D/X S S/X

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

प्रत्यक्ष इतर  
कारणाांमळेु  

झालेली 
ककमतवाढीची 

केवळ  
भाववाढीमळेु  

येणाऱ्या 
ककमतीशी 

प्रमाण

अ) दरसूचीतील वाढीमुळे वास्तववक ककिं मतीत झालेली वाढ प्रत्यक्ष दरसचुी मळेु  
झालेली 

ककमतवाढीची 
केवळ  

भाववाढीमळेु  
येणाऱ्या ककमतीशी 

प्रमाण

ई) प्रकल्पाच्या व्याप्तीतील 
बदलामळेु ककमतीत  झालेली 

खर्भ िाढ

ड) संकल्पवर्त्रातील बदलांमळेु 
ककमतीत झालेली िाढ

क)   इतर कारणे ि इटीपी मळेु 
झालेली ककमतिाढ

ब) र्संूपादन ि पनुिभसन यामळेु झालेली िास्तविक ककमत िाढ
प्रत्यक्ष 

भसूांपादिामळेु  
झालेली 

ककमतवाढीची 
केवळ  

भाववाढीमळेु  
येणाऱ्या 

ककमतीशी 
प्रमाण

3.15 32.01 25.17 -6.84088 -0.16 0.52 5.2843363 18.38 13.1 0.30 0.01 0.102 113.7 113.6 2.64 12.71 0.30 0 0

4.63 36.80 81.25 44.45236 0.71 1.34 10.649856 22.97 12.32 0.20 0.92 7.312 19.95 12.64 0.20 13.79 0.22 64.65 1.02663

18.72 111.74 120.80 9.05916 0.05 1.04 6.2078244 7.28 1.072 0.01 5.03 30.02 45.2 15.18 0.09 27 0.16 0 0

12.02 71.75 57.22 -14.5281 -0.14 0.69 4.1186528 8.75 4.631 0.04 2.92 17.43 21.73 4.3 0.04 21.94 0.20 0 0

27.56 70.28 111.62 41.342 0.39 2.52 6.4259996 17.04 10.61 0.10 6.37 16.24 33.15 16.91 0.16 49.29 0.46 0 0

31.75 85.99 70.4 -15.6296 -0.12 2.08 5.633332 3.67 -1.963 -0.02 7.85 21.26 29.89 8.63 0.07 9.35 0.07 3.92 0.0302

37.26 81.31 85.94 4.633363 0.04 3.68 8.0302852 49.76 41.73 0.33 9.14 19.94 16.81 -3.135 -0.02 7.94 0.06 0 0

123.51 221.95 231.42 9.465302 0.03 23.35 41.961316 61.22 19.26 0.05 32.56 58.51 79.39 20.88 0.06 227.93 0.61 2.76 0.00744

80.33 80.33 108.47 28.14 0.24 13.25 13.25 20.69 7.44 0.06 9.24 9.24 20.04 10.8 0.09 48.63 0.41 0 0

2.84 16.95 33.11 16.15786 0.64 0.11 0.6565968 0.98 0.323 0.01 0.7 4.178 8.05 3.872 0.15 8.68 0.35 0 0

16.04 30.85 38.12 7.273831 0.16 0.5 0.9615389 0.5 -0.462 -0.01 3.95 7.596 30.45 22.85 0.50 9.37 0.21 0 0

11.09 17.21 24.96 7.747387 0.30 0.16 0.2483335 1.05 0.802 0.03 3.18 4.936 8.83 3.894 0.15 10.34 0.40 0 0

17.71 42.07 57.88 15.80754 0.25 0.06 0.142538 5.02 4.877 0.08 5.61 13.33 23.93 10.6 0.17 0.6 0.01 0 0

15.15 33.06 38.58 5.520538 0.11 0.18 0.3927857 3.84 3.447 0.07 3.98 8.685 6.83 -1.855 -0.04 21.12 0.44 0 0

49.1 88.24 84.12 -4.11557 -0.03 0.62 1.1141763 1.66 0.546 0.00 19.49 35.02 19.49 -15.53 -0.11 16.19 0.11 0 0

121.63 183.99 152.4 -31.5885 -0.11 4.94 7.4726879 15.46 7.987 0.03 31.65 47.88 40.56 -7.317 -0.03 0 0.00 0 0

51.35 52.44 71.82 19.37748 0.21 20.55 20.987222 44.68 23.69 0.26 6.72 6.863 36.15 29.29 0.32 84.59 0.92 0 0

139.22 170.82 174.96 4.144098 0.02 27.86 34.182812 21.81 -12.37 -0.05 14.91 18.29 72.04 53.75 0.21 369.54 1.44 0 0

5356.22 3252 2551 2626 4509
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ÊnùxÉÉÆEò 
ËEò¨ÉiÉ

रु. कोटी ÊnùxÉÉÆEò 

प्रकल्पाची 
सुधारित 
ककिं मत

X Y Z=Y-X Z/X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 वाघरु प्रकल्प मोठे प्रकल्प 01-06-1976 12.28 1971-72 307.5 13129 42.7 524 603.04 16-03-2011 1183.55 2009-10 1171.27 580.51 0.96

2 पनंुद मोठा प्रकल्प मोठे प्रकल्प 29-05-1981 9.14 1979-80 998.3 12855 12.9 118 135.36 04-11-2008 462.17 2007-08 453.03 326.81 2.41

3 ननम्न तापी प्रकल्प मोठे प्रकल्प 06-03-1997 142.64 1995-96 5386 12855 2.39 340 391.51 14-09-2009 1127.74 2008-09 985.10 736.23 1.88

4 बहुळा प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 25-01-1977 2.66 1975-76 462.2 6704.7 14.5 38.6 44.378 20-09-2005 54.97 2002-03 52.31 10.59 0.24

5 मोर प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 02-03-1977 1.23 1976-77 600.8 5891.2 9.81 12.1 13.87 03-12-2002 48.92 1999-00 47.69 35.05 2.53

6 अंजनी प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 05-03-1977 2.85 1975-76 462.2 5610.6 12.1 34.6 39.789 06-04-1999 116.25 1997-98 113.40 76.46 1.92

7 मंगरुळ प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 29-11-1977 1.07 1976-77 600.8 5610.6 9.34 9.99 11.491 16-04-1993 15.83 1997-98 14.76 4.34 0.38

8 कोरडी प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 02-03-1982 2.63 1981-82 1363 13129 9.63 25.3 29.125 18-03-2010 117.09 2009-10 114.46 87.96 3.02

9 गळु प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 15-09-1983 5.92 1981-82 1363 12855 9.43 55.8 64.193 15-12-2008 96.61 2007-08 90.69 32.42 0.50

10 ननम्न पांझरा प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 30-01-1984 20.67 1982-83 1618 8359.8 5.17 107 122.85 26-03-2008 347.31 2005-06 326.64 224.46 1.83

11 वाडी शेवाडी प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 21-12-1992 19.24 1991-92 2974 12855 4.32 83.2 95.653 20-05-2011 258.33 2008-09 239.09 162.68 1.70

12 जामखेडी प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 28-10-1992 8.72 1991-92 2974 6704.7 2.25 19.7 22.61 16-08-2004 35.27 2002-03 26.55 12.66 0.56

13 नशवण प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 25-02-1993 8.02 1991-92 2974 12855 4.32 34.7 39.872 08-02-2012 74.39 2007-08 66.37 34.52 0.87

14 दरा प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 30-08-1994 6.09 1983-84 1692 12855 7.6 46.3 53.226 02-03-2009 117.61 2007-08 111.52 64.38 1.21

15 कमानीतांडा प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 12-10-1998 42.21 1997-98 5611 7153.5 1.27 53.8 61.89 20-09-2005 78.49 2003-04 36.28 16.60 0.27

16 मानणकपुंज प्रकल्प मध्यम प्रकल्प 06-04-1999 28.77 1997-98 5611 12855 2.29 65.9 75.807 18-02-2009 51.92 2007-08 23.15 -23.89 -0.32

17 कुऱ्हा वढोदा उसिंयो 06-07-1999 207.08 1999-00 5891 12855 2.18 452 519.66 05-05-2009 842.40 2008-09 635.32 322.74 0.62

18 िंलुवाडे बरेॅज प्रकल्प बरेॅजेिं 04-04-1994 42.02 1992-93 3058 9117.3 2.98 125 144.08 20-11-2007 290.88 2006-07 248.86 146.80 1.02

19 प्रकाशा बरेॅज प्रकल्प बरेॅजेिं 15-06-1994 52.07 1993-94 3366 12855 3.82 199 228.67 26-08-2008 245.02 2007-08 192.95 16.35 0.07

20 िंांरगखेडा बरेॅज प्रकल्प बरेॅजेिं 06-11-1996 89.53 1995-96 5386 12855 2.39 214 245.74 20-10-2009 276.49 2008-09 186.96 30.75 0.13

एकूण 704.8 8.1 2559 2943 5841.2 5136.4 2898.4 0.98

वििरणपत्र 2.8 

चलनवाढी 
व्यततरिक्तची 
वास्तववक 
ककिं मत वाढ

वास्तववक 
ककिं मत वाढीचे 
भाववाढीच्या 
ककिं मतीशी 
प्रमाण

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांि यांनी विलेल्या सधुावरत प्रशासकीय मान्यता ककमत सी.पी.डब्लल्य.ुडी. कडून प्राप्त वनिेशांकानसुार प्रकल्पवनहाय ककमत िाढ

मूळ प्रमाची 
दिसुची वर्ष

मिंजूि 
अद्यावत 
सुप्रमाची 
दिसुची वर्ष

,+. 

Gò.

|ÉEò±{ÉÉÆSÉä xÉÆÉ´É

¨ÉÖ³ý |É¶ÉÉºÉEòÒªÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ

¨ÉÖ³ý 

¨ÉÉxªÉतचे्या 
वेळचा 
मुल्यािंक

ºÉÖvÉÉ®úÒiÉ  

¨ÉÉxªÉतेच्या 
वेळचा 
मुल्यािंक

 

मुल्यािंका
तील 
गुणोत्ति

सीडब्लल्युसी 
मागषदशषक 
सुचनेनुसाि 
अनुजे्ञय 

15% वाढ 
गहृीत धरुन 
येणािी 
ककिं मत

,+tÉ´ÉiÉ |É¶ÉÉºÉEòÒªÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ

मुळ प्रमा व 
अद्यावत 

मिंजूि सुप्रमा 
यातील 

औपचारिक 
फिक

प्रकल्पाचा 
प्रकाि

केवळ 
भाववाढी 
मुळे 
ªÉähÉÉ®úÒý 

ËEò¨Éi
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1 2

1 वाघरु प्रकल्प

2 पनंुद मोठा प्रकल्प

3 ननम्न तापी प्रकल्प

4 बहुळा प्रकल्प

5 मोर प्रकल्प

6 अंजनी प्रकल्प

7 मंगरुळ प्रकल्प

8 कोरडी प्रकल्प

9 गळु प्रकल्प 

10 ननम्न पांझरा प्रकल्प

11 वाडी शेवाडी प्रकल्प

12 जामखेडी प्रकल्प

13 नशवण प्रकल्प

14 दरा प्रकल्प

15 कमानीतांडा प्रकल्प

16 मानणकपुंज प्रकल्प

17 कुऱ्हा वढोदा

18 िंलुवाडे बरेॅज प्रकल्प

19 प्रकाशा बरेॅज प्रकल्प

20 िंांरगखेडा बरेॅज प्रकल्प

एकूण

वििरणपत्र 2.8 

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांि यांनी विलेल्या सधुावरत प्रशासकीय मान्यता ककमत सी.पी.डब्लल्य.ुडी. कडून प्राप्त वनिेशांकानसुार प्रकल्पवनहाय ककमत िाढ

,+. 

Gò.

|ÉEò±{ÉÉÆSÉä xÉÆÉ´É

मळु प्रमातील 
दरिंचुीच्या 

घटकांची  सकमत

 भाववाढ 
ननदेशांकानिुंार 

दरिंचुीच्या 
घटकाची वाढीव 

सकमत

प्रकल्पाची 
िंपु्रमातील 
दरिंचुीच्या 
घटकाची 

सकमत

प्रत्यक्ष 
दरिंचुी मळेु  

झालेली 
सकमतवाढ

मळु प्रमातील 
भिंूंपादन व 
पनुवविंनाची 

सकमत

 भाववाढ 
ननदेशांकानिुंार 

भिंूंपादन व 
पनुवविंनाची 

सकमत

िंपु्रमातील 
भिंूंपादन व 
पनुवविंनाची 

सकमत

प्रत्यक्ष 
भिंूंपादन व 
पनुवविंनामळेु

झालेली 
सकमतवाढ

मळु 
प्रमातील 

इतर कारणे 
व इटीपीची 

सकमत

सकमत भाववाढ 
ननदेशांकानिुंार 
इतर कारणे व 
इटीपीची सकमत

िंपु्रमातील 
इतर कारणे व 
इटीपीची सकमत

प्रत्यक्ष इतर 
कारणे व 
इटीपीची 
झालेली 

सकमतवाढ

िंधुारीत 
प्रमातील 

िंंकल्पनचत्र 
बदलांमळेु 

झालेली वाढ

प्रत्यक्ष 
िंंकल्पनचत्रामळेु  

झालेली 
सकमतवाढीची 

केवळ  
भाववाढीमळेु  

येणाऱ्या 
सकमतीशी प्रमाण

िंधुारीत 
प्रमातील व्याप्ती 

बदलांमळेु 
झालेली वाढ

प्रत्यक्ष 
व्याप्तीतील 
बदलामळेु  

झालेली 
सकमतवाढीची 

केवळ  
भाववाढीमळेु  

येणाऱ्या 
सकमतीशी 

प्रमाण
R R/X L L/X E E/X D D/X S S/X

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

9.32 397.99 406.4 8.41 0.01 1.86 79.43 206.42 126.99 0.21 1.1 46.97 105.26 58.287 0.10 53.24 0.09 412.08 0.68

6.96 89.63 236.69 147.06 1.09 0.26 3.35 21.52 18.172 0.13 1.92 24.73 169.33 144.6 1.07 0.00 0.00 34.62 0.26

89.14 212.75 496.82 284.07 0.73 30.25 72.20 200.65 128.45 0.33 23.25 55.49 214.19 158.7 0.41 112.56 0.29 103.52 0.26

1.98 28.72 27.85 -0.87 -0.02 0.42 6.09 7.67 1.5769 0.04 0.26 3.77 12.17 8.3981 0.19 7.28 0.16 0.00 0.00

1.09 10.69 21.25 10.56 0.76 0.08 0.78 3.34 2.5556 0.18 0.06 0.59 22.41 21.822 1.57 1.92 0.14 0.00 0.00

1.91 23.19 34.04 10.85 0.27 0.69 8.38 24.39 16.013 0.40 0.25 3.03 18.05 15.015 0.38 14.43 0.36 25.34 0.64

0.94 8.78 8.3 -0.48 -0.04 0.01 0.09 0.81 0.7166 0.06 0.12 1.12 4.4 3.2794 0.29 2.32 0.20 0.00 0.00

2.57 24.75 34.31 9.56 0.33 0.06 0.58 11.73 11.152 0.38 0.09 0.87 25.3 24.433 0.84 45.82 1.57 0.00 0.00

4.92 46.39 24.84 -21.55 -0.34 0.15 1.41 9.44 8.0256 0.13 0.85 8.01 31.07 23.055 0.36 26.99 0.42 4.27 0.07

16.4 84.76 150.22 65.46 0.53 1.95 10.08 60.5 50.422 0.41 2.32 11.99 58.01 46.019 0.37 78.54 0.64 0.00 0.00

15.09 65.24 139.85 74.61 0.78 0.5 2.16 73.33 71.168 0.74 3.65 15.78 35.1 19.321 0.20 6.05 0.06 0.00 0.00

7.11 16.03 14.6 -1.46 -0.06 0.53 1.20 2.21 1.015 0.04 1.18 2.66 4.3 1.6394 0.07 14.18 0.63 0.00 0.00

5.34 23.09 22.04 -1.05 -0.03 1.18 5.10 7.64 2.5387 0.06 1.5 6.48 16.73 10.245 0.26 7.94 0.20 19.86 0.50

5.02 38.15 32.92 -5.23 -0.10 0.05 0.38 2.51 2.13 0.04 1.01 7.68 22.2 14.524 0.27 59.98 1.13 0.00 0.00

26.85 34.23 33.09 -1.14 -0.02 6.38 8.13 19.37 11.236 0.18 9 11.47 25.56 14.085 0.23 0.49 0.01 0.00 0.00

22.97 52.63 34.19 -18.44 -0.24 0.78 1.79 2.36 0.5728 0.01 5.02 11.50 10.02 -1.482 -0.02 5.35 0.07 0.00 0.00

162.36 354.29 424.45 70.16 0.14 2.68 5.85 28.48 22.632 0.04 42.04 91.74 149.59 57.853 0.11 0.00 0.00 239.91 0.46

33.24 99.11 199.83 100.72 0.70 0.78 2.33 2.57 0.2443 0.00 8.00 23.85 62.25 38.397 0.27 26.22 0.18 0 0.00

41.96 160.23 113.24 -46.99 -0.21 0.06 0.23 11.74 11.511 0.05 10.05 38.38 41.06 2.6815 0.01 78.98 0.35 0 0.00

70.99 169.43 199.75 30.32 0.12 0.97 2.32 3.14 0.8249 0.00 17.56 41.91 46.63 4.7192 0.02 26.96 0.11 0 0.00

714.6 487.95 665.6 569.25 839.6

ड) संकल्पवित्रातील बिलांमळेु 
ककमतीत झालेली िाढ

ई) प्रकल्पाच्या व्याप्तीतील 
बिलामळेु ककमतीत  झालेली 

खिच िाढप्रत्यक्ष दरिंचुी 
मळेु  झालेली 
सकमतवाढीची 

केवळ  
भाववाढीमळेु  

येणाऱ्या 
सकमतीशी 

प्रमाण

अ) दरसूचीतील वाढीमुळे ककिं मतीत झालेली वाढ
प्रत्यक्ष 

भिंूंपादनामळेु  
झालेली 

सकमतवाढीची 
केवळ  

भाववाढीमळेु  
येणाऱ्या 

सकमतीशी 
प्रमाण

ब) भसंूपािन ि पनुिचसन यामळेु झालेली िाढ 
प्रत्यक्ष इतर  
कारणांमळेु  

झालेली 
सकमतवाढीची 

केवळ  
भाववाढीमळेु  

येणाऱ्या 
सकमतीशी 

प्रमाण

क)   इतर कारणे ि इटीपी मळेु झालेली ककमतिाढ

ववविणपत्र 2.8 

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांि यांनी विलेल्या सधुावरत प्रशासकीय मान्यता ककमत सी.पी.डब्लल्य.ुडी. कडून प्राप्त वनिेशांकानसुार प्रकल्पाच्या घटकवनहाय ककमत िाढ
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दिन ांक ËEò¨ÉiÉ

रु. कोटी ÊnùxÉÉÆEò 

प्रकल्प ची 
सुध रित 

ककां मत

X Y Z=Y-X Z/X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ननम्न िधुन  प्रकल्प मोठे प्रकल्प 30-05-1979 28.41 1978-79 822.6 9117.3 11.08 314.87 362.10 21-01-2008 1025.78 2006-07 997.37 663.68 1.83

2
ज यकव डी प्रकल्प 
टप्प -2 मोठे प्रकल्प 21-05-1974 78.25 1973-74 370.1 12855 34.73 2717.85 3125.52 16-07-2009 2216.35 2008-09 2138.10 -909.17 -0.29

3 म ांजि  प्रकल्प मोठे प्रकल्प 20-08-1975 17.14 1974-75 462.2 12855 27.82 476.76 548.28 17-10-2008 1087.47 2007-08 1070.33 539.19 0.98

4
ननम्न तेिण  प्रकल्प 
(प्रव ही) मोठे प्रकल्प 01-11-1977 20.03 1975-76 462.2 12855 27.82 557.15 640.72 12-09-2008 542.04 2007-08 522.01 -98.68 -0.15

5 उर्धवव पेनगांग  प्रकल्प मोठे प्रकल्प 08-11-1968 35.06 1960-61 130 12855 98.89 3466.98 3987.03 27-08-2009 3550.28 2008-09 3515.22 -436.75 -0.11

6 लेंडी प्रकल्प मोठे प्रकल्प 29-08-1986 45.51 1984-85 1692 9117.3 5.39 245.30 282.10 29-12-2007 464.32 2006-07 418.81 182.22 0.65

7 न ांििू मधमेश्वि प्रकल्प मोठे प्रकल्प 19-07-1979 48.7 1978-79 822.6 6704.7 8.15 396.92 456.45 16-11-2005 866.30 2002-03 817.60 409.85 0.90

8 शिवन  ट कळी प्रकल्प मर्धयम प्रकल्प 18-01-1980 8.03 1978-79 822.6 12855 15.63 125.48 144.31 13-03-2009 228.63 2007-08 220.60 84.32 0.58

9 व कोि प्रकल्प मर्धयम प्रकल्प 19-10-1992 8.69 1991-92 2974 8359.8 2.81 24.43 28.10 31-07-2009 50.83 2005-06 42.14 22.73 0.81

10 उर्धवव कुां डशलक  मर्धयम प्रकल्प 15-10-1998 24.51 1997-98 5611 12855 2.29 56.16 64.58 21-03-2011 187.02 2008-09 162.51 122.44 1.90

11 उर्धवव म न ि प्रकल्प मर्धयम प्रकल्प 16-11-1983 23.06 1983-84 1692 12855 7.60 175.26 201.54 25-05-2009 635.95 2008-09 612.89 434.41 2.16

12 गौतमी गोि विी प्रकल्प मर्धयम प्रकल्प 17-01-1985 7.63 1982-83 1618 12855 7.95 60.64 69.74 15-06-2009 87.98 2007-08 80.35 18.24 0.26

13
ब्रम्हगव्ह ण उशसांयो 
टप्प -1 व 2

उशसांयो 18-01-1980 1.26 1978-79 822.6 12855 15.63 19.69 22.64 17-07-2009 222.24 2008-09 220.98 199.60 8.81

14
िांकिि वजीचव्ह ण 
ववष्णुपूिी प्रकल्प बॅिेजेस 25-05-1979 32.24 1978-79 822.6 12855 15.63 503.81 579.38 27-08-2009 2452.00 2008-09 2419.8 1872.62 3.23

15 ब भळी प्रकल्प बॅिेजेस 10-03-1995 31.37 1993-94 3366 12855 3.82 119.79 137.76 25-08-2009 473.93 2008-09 442.56 336.17 2.44

एकूण 409.9 19.01 9261.09 10650 14091 13681 3440.9 0.32

सीडब्लल्युसी 
म गवििवक 
सुचनेनुस ि 

अनुजे्ञय 15% 

व ढ गहृीत 
धरुन येण िी 

ककां मत

,+tÉ´ÉiÉ |É¶ÉÉºÉEòÒªÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ

व स्तववक 
ककां मत व ढीच े
भ वव ढीच्य  

ककां मतीिी प्रम ण

प्रकल्प च  
प्रक ि

चलनव ढी 
व्यनतरिक्तची 

व स्तववक 
ककां मत व ढ

प्रकल्प ांचे न व

मूळ प्रि सकीय म न्यत 
¨ÉÖ³ý 

¨ÉÉxªÉतेच्य  
वेळच  
मुल्य ांक

ºÉÖvÉÉ®úÒiÉ  

¨ÉÉxªÉतेच्य  
वेळच  
मुल्य ांक

 

मुल्य ांक तील 
गुणोत्ति

वििरणपत्र 2.8 

गोदािरी मराठिाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांनी वदलेल्या सधुावरत प्रशासकीय मान्यता ककमत ि सी.पी.डब्लल्य.ुडी. कडून प्राप्त वनदेशांकानसुार प्रकल्पवनहाय ककमत िाढ

मूळ 
प्रम ची 

ििसुची वर्व

मांजूि 
अद्य वत 
सुप्रम ची 

ििसुची वर्व

केवळ 
भ वव ढी 

मुळे  ªÉähÉÉ®úÒý 

ËEò¨Éi

मुळ प्रम  व 
अद्य वत 

मांजूि 
सुप्रम  
य तील 

औपच रिक 
फिक

अ.

क्र.
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1 2

1 ननम्न िधुन  प्रकल्प

2
ज यकव डी प्रकल्प 
टप्प -2

3 म ांजि  प्रकल्प

4
ननम्न तेिण  प्रकल्प 
(प्रव ही)

5 उर्धवव पेनगांग  प्रकल्प

6 लेंडी प्रकल्प

7 न ांििू मधमेश्वि प्रकल्प

8 शिवन  ट कळी प्रकल्प

9 व कोि प्रकल्प

10 उर्धवव कुां डशलक  

11 उर्धवव म न ि प्रकल्प

12 गौतमी गोि विी प्रकल्प

13
ब्रम्हगव्ह ण उशसांयो 
टप्प -1 व 2

14
िांकिि वजीचव्ह ण 
ववष्णुपूिी प्रकल्प

15 ब भळी प्रकल्प
एकूण

प्रकल्प ांचे न व

वििरणपत्र 2.8 

गोदािरी मराठिाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांनी वदलेल्या सधुावरत प्रशासकीय मान्यता ककमत ि सी.पी.डब्लल्य.ुडी. कडून प्राप्त वनदेशांकानसुार प्रकल्पवनहाय ककमत िाढ

अ.

क्र. मळु प्रमातील 
दरसचुीच्या 
घटकाांची  

ककमत

 भाववाढ 
निदेशाांकािसुार
 दरसचुीच्या 
घटकाची 

वाढीव ककमत

प्रकल्पाची 
सपु्रमातील 

दरसचुीच्याघट
काची ककमत

सपु्रमातील  
दरसचुी मळेु  

झालेली 
ककमतवाढ

मळु 
प्रमातील 

भसूांपादि व 
पिुववसिाची 

ककमत

भाववाढ 
निदेशाांकािु

सार 
भसूांपादि व 
पिुववसिाची 

वाढीव  
ककमत

सपु्रमातील 
भसूांपादि व 
पिुववसिाची 

ककमत

प्रत्यक्ष 
भसूांपादि व 
पिुववसिामळेु

झालेली 
ककमतवाढ

मळु 
प्रमातील 

इतर कारणे 
व इटीपीची 

ककमत

भाववाढ 
निदेशाांकािु
सार इतर 
कारणे व 
इटीपीची  

वाढीव ककमत

सपु्रमातील 
इतर कारणे 
व इटीपीची 

ककमत

प्रत्यक्ष इतर 
कारणे व 

इटीपीचीझाले
ली ककमतवाढ

सधुारीत 
प्रमातील 

सांकल्पनचत्र 
बदलाांमळेु 

झालेली वाढ

प्रत्यक्ष 
सांकल्पनचत्रा

मळेु  
झालेली 

ककमतवाढीची
 केवळ  

भाववाढीमळेु
  येणाऱ्या 
ककमतीशी 

प्रमाण

सधुारीत 
प्रमातील 
व्याप्ती 

बदलाांमळेु 
झालेली वाढ

प्रत्यक्ष व्याप्तीतील 
बदलामळेु  
झालेली 

ककमतवाढीची 
केवळ  

भाववाढीमळेु  
येणाऱ्या 

ककमतीशी प्रमाण

R R/X L L/X E E/X D D/X S S/X

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

20.76 230.08 517.62 287.54 0.79 4.26 47.21 149.14 101.93 0.28 3.39 37.57 103.8 66.22 0.18 209.3 0.58 46 0.13

66.95 2325.37 734.39 -1590.98 -0.51 7.79 270.57 104.84 -165.73 -0.05 3.5 121.57 514.4 392.83 0.13 44.95 0.01 822 0.26

12.38 344.36 66.47 -277.89 -0.51 3.87 107.65 37.05 -70.60 -0.13 0.89 24.76 322.9 298.13 0.54 237.2 0.43 424 0.77

15.11 420.30 156.77 -263.53 -0.41 3.51 97.63 40.75 -56.88 -0.09 1.41 39.22 191.7 152.49 0.24 30.45 0.05 122 0.19

26.47 2617.54 1141.6 -1475.90 -0.37 5.07 501.36 406.96 -94.40 -0.02 3.52 348.08 656.7 308.64 0.08 61.73 0.02 1283 0.32

30.09 162.19 187.98 25.79 0.09 9.29 50.07 152.3 102.23 0.36 6.13 33.04 65.16 32.12 0.11 58.88 0.21 0 0.00

40.74 332.04 480.91 148.87 0.33 2.01 16.38 120.25 103.87 0.23 5.95 48.49 95.17 46.68 0.10 147.4 0.32 22.57 0.05

6.31 98.61 67.66 -30.95 -0.21 0.72 11.25 39.05 27.80 0.19 1.00 15.63 59.78 44.15 0.31 28.35 0.20 33.79 0.23

6.12 17.21 20.21 3.00 0.11 1.18 3.32 16.87 13.55 0.48 1.39 3.91 11.15 7.24 0.26 2.6 0.09 0 0.00

17.46 40.01 51.94 11.93 0.18 2.54 5.82 20.67 14.85 0.23 4.51 10.33 52.54 42.21 0.65 61.87 0.96 0 0.00

18.2 138.32 336.04 197.72 0.98 1.97 14.97 40.93 25.96 0.13 2.89 21.96 125.2 103.23 0.51 97.7 0.48 35.92 0.18

6.42 51.02 47.88 -3.14 -0.05 0.18 1.43 6.09 4.66 0.07 1.03 8.19 12.74 4.55 0.07 4.24 0.06 17.03 0.24

0.75 11.72 1.9 -9.82 -0.43 0.04 0.63 3.14 2.51 0.11 0.47 7.34 29.82 22.48 0.99 5.59 0.25 182 8.03

22.13 345.82 365.36 19.54 0.03 2.06 32.19 20.25 -11.94 -0.02 8.04 125.64 646.7 521.10 0.90 388.1 0.67 1032 1.78

26.83 102.46 106.17 3.71 0.03 0.05 0.19 18.12 17.93 0.13 4.49 17.15 28.36 11.21 0.08 100 0.73 221 1.61

-2954 15.74 2053 1478 4242

अ) दरसूचीतील वाढीमुळे वास्तववक ककिं मतीत 
झालेली वाढ

ववविणपत्र 2.8 

गोदािरी मराठिाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांनी वदलेल्या सधुावरत प्रशासकीय मान्यता ककमत ि सी.पी.डब्लल्य.ुडी. कडून प्राप्त वनदेशांकानसुार प्रकल्पाच्या घटकवनहाय 

ब) भसंूपादन ि पनुिवसन यामळेु झालेली 
िास्तविक ककमत िाढ

क)   इतर कारणे ि इटीपी मळेु झालेली 
िास्तविक ककमतिाढ

ड) संकल्पवित्रातील 
बदलांमळेु िास्तविक 
ककमतीत झालेली िाढप्रत्यक्ष 

दरसचुी मळेु  
झालेली 

ककमतवाढीची 
केवळ  

भाववाढीमळेु  
येणाऱ्या 

ककमतीशी 
प्रमाण

प्रत्यक्ष 
इतर  

कारणाांमळेु 
 झालेली 

ककमतवाढी
ची केवळ  
भाववाढीमु

ळे  
येणाऱ्या 

ककमतीशी 
प्रमाण

प्रत्यक्ष 
भसूांपादिामळेु

  झालेली 
ककमतवाढीची

 केवळ  
भाववाढीमळेु 

 येणाऱ्या 
ककमतीशी 

प्रमाण

ई) प्रकल्पाच्या व्याप्तीतील 
बदलामळेु िास्तविक  
झालेली ककमत िाढ
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प्रमा किंमत वर्ष सपु्रमा किंमत वर्ष

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 हुमन प्रिंल्प 33.68 1978-79 1016.49 2008-09 1984-85 2010-11 822.64 2.06 69.25 1691.5 15772.84 9.32 645.76 576.51

2 डोंगरगाव प्रिंल्प 1.50 1976-77 67.04 2007-08 1977-78 1994-95 600.8 1.06 1.59 637.78 4011.59 6.29 10.02 8.42

3 तोरणा प्रिंल्प 1.35 1978-79 18.1 2000-01 1980-81 1991-92 822.64 1.38 1.87 1136.91 2973.62 2.62 4.88 3.01

4 पाटगाांव प्रिंल्प 5.4 1975-76 82.2 1995-96 1987-88 2000-01 462.16 4.16 22.46 1922.58 6199.73 3.22 72.44 49.98

5 मोरणा गरेुघर प्रिंल्प 6.26 1980-81 129.64 2005-06 1982-83 1995-96 1136.91 1.42 8.91 1617.5 5386.19 3.33 29.66 20.75

6 जाांबरे प्रिंल्प 17.30 1990-91 146.77 2008-09 1994-95 2002-03 2805.31 1.43 24.74 4011.59 6704.69 1.67 41.35 16.61

7 जनाई शिरसाई, उकसयो 56.92 1991-92 411.72 2008-09 1997-98 2007-08 2973.62 1.89 107.40 5610.62 12855.33 2.29 246.07 138.68

8 मोर प्रिंल्प 1.23 1976-77 48.92 1999-00 1977-78 1992-93 600.8 1.06 1.31 637.78 3057.78 4.79 6.26 4.95

9 मांगरुळ प्रिंल्प 1.07 1976-77 15.83 1997-98 1977-78 1992-93 600.8 1.06 1.14 637.78 3057.78 4.79 5.45 4.31

10 दरा प्रिंल्प 6.09 1983-84 117.61 2007-08 1985-86 1995-96 1691.5 1.08 6.56 1820.91 5386.19 2.96 19.39 12.84

11 गळू प्रिंल्प 5.92 1981-82 96.61 2007-08 1983-84 1992-93 1363.37 1.24 7.34 1691.5 3057.78 1.81 13.28 5.93

12 वाघरु प्रिंल्प 12.28 1971-72 1183.55 2009-10 1980-81 1991-92 307.45 3.70 45.41 1136.91 2973.62 2.62 118.77 73.36

13 साांगोला िाखा िंालवा 17.15 1979-80 288.01 2001-02 1991-92 1999-2000 998.26 2.98 51.09 2973.62 5891.15 1.98 101.21 50.12

14 टेमघर प्रिंल्प 70.51 1991-92 323.53 2000-01 2002-03 2008-09 2973.62 2.25 158.98 6704.69 12855.33 1.92 304.82 145.84

15 गुांजवणी प्रिंल्प 86.77 1990-91 316.6 2000-01 1997-98 2002-03 2805.31 2.00 173.54 5610.62 6704.69 1.19 207.38 33.84

गुांजवणी प्रिंल्प 86.77 1990-91 317.6 2000-01 2010-11 2011-12 2805.31 5.62 487.86 15772.84 17687.46 1.12 547.08 59.22

16 धामणी प्रिंल्प 120.3 1995-96 320.7 2003-04 2002-03 2007-08 5386.19 1.24 149.75 6704.69 12855.33 1.92 287.12 137.37

17 आजनसरा बरेॅज 158.22 1996-97 208.42 2005-06 2005-06 2011-12 5526.46 1.51 239.34 8359.82 17687.46 2.12 506.38 267.05

18 मन प्रिंल्प 5.183 1978-79 59.187 2000-01 1979-80 1988-89 822.64 1.21 6.29 998.26 1922.58 1.93 12.11 5.82

प्रमा ते अडचणीची 
सरुुवातीच्या वेळेचा  
भाववाढीचा शनदेिाांिं

अ. क्र. प्रिंल्पाचे नाव
मळू

वििरणपत्र 2.9 

अद्ययावत मांजरु सपु्रमा प्रिंल्प 
अडल्याचे वर्ष

शवलांब 
िंालखांडातील 

झालेली 
एिूंणकिंमत

5 िर्षांपेक्षा जास्त विलंब झालेल्या प्रकल्पांची वित्तीय ककमतिाढ

(किंमत रु. िंोटी)

अडचणीची सरुवात ते 
अडचणीचा िेवट 

भाववाढीचा शनदेिाांिं

गणुाांिं  
(13/ 12)

शवलांबामळेु 
झालेली 

किंमतवाढ

गट 1 - िनजवमनींमळेु अडचण वनमाण झालेले प्रकल्प

अडचण दरू 
झाल्याचे वर्ष

प्रमाच्या वर्ाचा 
शनदेिाांिं

किंमतवाढीचे 
प्रमाण

शवलांब सरुु 
झाल्यावेळीची 

किंमत (3 x 10)
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प्रमा किंमत वर्ष सपु्रमा किंमत वर्ष

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

प्रमा ते अडचणीची 
सरुुवातीच्या वेळेचा  
भाववाढीचा शनदेिाांिं

अ. क्र. प्रिंल्पाचे नाव
मळू अद्ययावत मांजरु सपु्रमा प्रिंल्प 

अडल्याचे वर्ष

शवलांब 
िंालखांडातील 

झालेली 
एिूंणकिंमत

अडचणीची सरुवात ते 
अडचणीचा िेवट 

भाववाढीचा शनदेिाांिं

गणुाांिं  
(13/ 12)

शवलांबामळेु 
झालेली 

किंमतवाढ

अडचण दरू 
झाल्याचे वर्ष

प्रमाच्या वर्ाचा 
शनदेिाांिं

किंमतवाढीचे 
प्रमाण

शवलांब सरुु 
झाल्यावेळीची 

किंमत (3 x 10)

19 तोरणा प्रिंल्प 1.35 1978-79 18.1 2000-01 1979-80 1991-92 822.64 1.21 1.64 998.26 2973.62 2.98 4.88 3.24

20 उतावळी प्रिंल्प 15.627 1989-90 109.64 2007-08 1991-92 1999-2000 2153.66 1.38 21.58 2973.62 5891.15 1.98 42.75 21.17

21 सत्रापरू उशस.यो. 38.78 2001-02 70.78 2008-09 2001-02 2006-07 6199.73 1.00 38.78 6199.73 9117.25 1.47 57.03 18.25

22 पळसगाव आमडी 19.32 1999-2000 70.38 2008-09 2001-02 2008-09 5891.15 1.05 20.33 6199.73 12855.33 2.07 42.16 21.83

23 पनुांद प्रिंल्प 9.14 1979-80 462.17 2007-08 1985-86 1992-93 998.26 1.82 16.67 1820.91 3057.78 1.68 28.00 11.32

24 माणीिंपुांज 28.77 1997-98 51.92 2007-08 2006-07 2010-11 5610.62 1.62 46.75 9117.25 15772.84 1.73 80.88 34.13

25 बोधवड प शरसर उशसयो 689.14 1999-00 1508.23 2007-08 2000-01 2010-11 5891.15 1.05 725.24 6199.73 15772.84 2.54 1845.09 1119.85

26 सयुा प्रिंल्प 18.91 1972-73 379.26 2001-02 1990-91 2008-09 340.75 8.23 155.68 2805.31 12855.33 4.58 713.41 557.73

27 शतल्लारी प्रिंल्प 45.2 1978-79 1390.04 2005-06 1981-82 1986-87 822.64 1.66 74.91 1363.37 1820.91 1.34 100.05 25.14

28 भातसा प्रिंल्प 13.68 1965-66 768.1 2003-04 1980-81 2004-05 189 6.02 82.29 1136.91 7714.6 6.79 558.39 476.10

29 तळांबा प्रिंल्प 72.38 1979-80 816.65 2005-06 2001-02 2011-12 998.26 6.21 449.52 6199.73 17687.46 2.85 1282.45 832.93

30 नरडवे प्रिंल्प 32.43 1986-87 446.71 2005-06 2001-02 2011-12 1820.91 3.40 110.42 6199.73 17687.46 2.85 315.01 204.59

31 देहरजी प्रिंल्प 158.25 2003-04 2005-06 2011-12 7153.54 1.17 184.94 8359.82 17687.46 2.12 391.28 206.35

32 साांबरिुंां ड प्रिंल्प 50.4 1999-00 2004-05 2011-12 5891.15 1.31 66.00 7714.6 17687.46 2.29 151.32 85.32

5232.57
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प्रमा किंमत वर्ष सपु्रमा किंमत वर्ष

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 मंगरुळ प्रिंल्प 1.07 1976-77 15.83 1997-98 1999-00 2008-09 600.8 9.81 10.49 5891.15 12855.33 2.18 22.89 12.40

2 बहुळा प्रिंल्प 2.66 1975-76 54.97 2002-03 1977-78 1980-81 462.16 1.38 3.67 637.78 1136.91 1.78 6.54 2.87

3 बहुळा प्रिंल्प 2.66 1975-76 54.97 2002-03 1985-86 1986-87 462.16 3.94 10.48 1820.91 1820.91 1.00 10.48 0.00

15.28

1 बहुळा प्रिंल्प 2.66 1975-76 54.97 1999-00 2004-05 462.16 12.75 33.91 5891.15 7714.6 1.31 44.40 10.50

2 बेनीतरुा प्रिंल्प 3.28 1981-82 45.56 2008-09 1983-84 1990-91 1363.37 1.24 4.07 1691.5 2805.31 1.66 6.75 2.68

3 नीरा देवघर 61.48 1983-84 910.9 2000-01 2000-01 2007-08 1691.5 3.67 225.34 6199.73 12855.33 2.07 467.25 241.91

4 भीमा सीना जोड िंालवा 59.74 1995-96 105.89 1999-00 2001-02 2008-09 5386.19 1.15 68.76 6199.73 12855.33 2.07 142.58 73.82

5 वािुंडे उसस.यो 109.68 1995-96 332.31 2003-04 2004-05 2011-12 5386.19 1.43 157.09 7714.6 17687.46 2.29 360.17 203.08

6 सजहेिंठापरू प्रिंल्प 269.07 1995-96 2004-05 2011-12 5386.19 1.43 385.39 7714.6 17687.46 2.29 883.59 498.20

7 पोथरा नाला प्रिंल्प 2.13 1975-76 72.41 2005-06 1995-96 2004-05 462.16 11.65 24.82 5386.19 7714.6 1.43 35.55 10.73

8 नवरगाव प्रिंल्प 8.72 1991-92 70.7 2007-08 1991-92 1999-00 2973.62 1.00 8.72 2973.62 5891.15 1.98 17.28 8.56

9 सनम्न तापी प्रिंल्प 145.64 1995-96 1127.74 2008-09 2003-04 2010-11 5386.19 1.33 193.43 7153.54 15772.84 2.20 426.49 233.06

10 नागन प्रिंल्प 7.09 1983-84 92.62 2007-08 1992-93 2001-02 1691.5 1.81 12.82 3057.78 6199.73 2.03 25.99 13.17

11 लेंडीप्रिंल्प 45.51 1984-85 464-.32 2006-07 2001-02 2006-07 1691.5 3.67 166.80 6199.73 9117.25 1.47 245.30 78.50

12 अंजनी  प्रिंल्प 2.85 1975-76 85.2 2002-03 2008-09 2010-11 462.16 27.82 79.27 12855.33 15772.84 1.23 97.27 17.99

13 वाघोली प्रिंल्प 1.77 1982-83 14.87 1997-98 1998-99 2005-06 1617.5 3.59 6.35 5806.99 8359.82 1.44 9.15 2.79

1394.98

1410.26

गट 2 -  भुसंपादनातील अडचणीमळेु सवलंब
सवलंब 

िंालखंडातील 
झालेली 

एिूंणकिंमत

(किंमत रु. िंोटी)

वििरणपत्र 2.9
5 वर्ांपेक्षा जास्त सवलंब झालेल्या प्रिंल्पांची सवत्तीय किंमतवाढ

अ. क्र. प्रिंल्पाचे नाव
मळू अद्ययावत मंजरु सपु्रमा प्रिंल्प 

अडल्याचे वर्ष
अडचण दरू 
झाल्याचे वर्ष

प्रमाच्या वर्ाचा 
सनदेशांिं

किंमतवाढीचे 
प्रमाण

सवलंब सरुु 
झाल्यावेळीची 

किंमत (3 x 10)

प्रमा ते अडचणीची 
सरुुवातीच्या वेळेचा  
भाववाढीचा सनदेशांिं

अडचणीची सरुवात ते 
अडचणीचा शेवट 

भाववाढीचा सनदेशांिं

गणुांिं  
(13/ 12)

सवलंबामळेु  
वाढ झालेली 

किंमत
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प्रमा किंमत वर्ष सपु्रमा किंमत वर्ष

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 गुुंजवणी प्रिंल्प 86.77 1990-91 316.6 2000-01 1994-95 2011-12 2805.31 1.43 124.08 4011.59 17687.46 4.41 547.08 423.00

2 मोरणा गरेुघर प्रिंल्प 6.26 1980-81 129.64 2005-06 2001-02 2010-11 1136.91 5.45 34.14 6199.73 15772.84 2.54 86.85 52.71

3 बेनीतरुा प्रिंल्प 3.28 1981-82 45.56 2008-09 1999-00 2011-12 1363.37 4.32 14.17 5891.15 17687.46 3.00 42.55 28.38

4 आुंबेओहोळ प्रिंल्प 29.30 1996-97 114.93 2008-09 1999-00 2011-12 5526.46 1.07 31.23 5891.15 17687.46 3.00 93.77 62.54

5 वाुंग प्रिंल्प 81.47 1993-94 235.91 2005-06 1997-98 2011-12 3366.37 1.67 135.78 5610.62 17687.46 3.15 428.06 292.27

6 उत्तरमाुंड प्रिंल्प 34.71 1993-94 123.17 2005-06 1996-97 2005-06 3366.37 1.64 56.98 5526.46 8359.82 1.51 86.20 29.21

7 धामणी प्रिंल्प 120.30 1995-96 320.70 2003-04 1998-99 2011-12 5386.19 1.08 129.70 5806.99 17687.46 3.05 395.05 265.35

8 चासिंमान प्रिंल्प 10.65 1969-70 388.13 2000-01 1982-83 1990-91 235 6.88 73.30 1617.5 2805.31 1.73 127.13 53.83

9 उर्धवष िुंुं डलििंा प्रिंल्प 24.51 1997-98 187-02 2009-10 2006-07 2011-12 5610.62 1.62 39.83 9117.25 17687.46 1.94 77.27 37.44

10 सरू्या प्रिंल्प 18.91 1972-73 379.26 2001-02 1975-76 1984-85 340.75 1.36 25.65 462.16 1691.5 3.66 93.87 68.22

1312.96

प्रमा ते अडचणीची 
सरुुवातीच्र्या वेळेचा  
भाववाढीचा लनरे्दशाुंिं

अ. क्र. प्रिंल्पाचे नाव
मळू

वििरणपत्र 2.9

अद्यर्यावत मुंजरु सपु्रमा प्रिंल्प 
अडल्र्याचे वर्ष

लविुंब 
िंािखुंडातीि 

झािेिी 
एिूंणकिंमत

(किंमत रु. िंोटी)

5 िर्षांपेक्षा जास्त विलंब झालेल्या प्रकल्पांची वित्तीय ककमतिाढ

अडचणीची सरुवात ते 
अडचणीचा शेवट 

भाववाढीचा लनरे्दशाुंिं

गणुाुंिं  
(13/ 12)

लविुंबामळेु 
झािेिी 

किंमतवाढ

गट 3 - अपणूण पनुिणसनामळेु विलंब

अडचण र्दरू 
झाल्र्याचे वर्ष

प्रमाच्र्या वर्ाचा 
लनरे्दशाुंिं

किंमतवाढीचे 
प्रमाण

लविुंब सरुु 
झाल्र्यावेळीची 

किंमत (3 x 10)
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प्रमा किंमत वर्ष सपु्रमा किंमत वर्ष

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 सर्ष नाला प्रिंल्प 33.00 1996-97 145.7 2008-09 1999-00 2011-12 5526.46 1.07 35.18 5891.15 17687.46 3.00 105.62 70.44

2 उरमोडी प्रिंल्प 212.07 1990-91 1324.14 2008-09 1998-99 2006-07 2805.31 2.07 438.98 5806.99 9117.25 1.57 689.23 250.24

3 नागन प्रिंल्प 7.09 1983-84 92.62 2007-08 1984-85 2003-04 1691.5 1.00 7.09 1691.5 7153.54 4.23 29.98 22.89

4 अंजनी प्रिंल्प 2.85 1975-76 85.20 2002-03 1977-78 1992-93 462.16 1.38 3.93 637.78 3057.78 4.79 18.86 14.92

5 िंोरडी प्रिंल्प 2.63 1981-82 117.09 2008-09 1982-83 2007-08 1363.37 1.19 3.12 1617.5 12855.33 7.95 24.80 21.68

6 ऊर्धवष प्रवरा प्रिंल्प 7.93 1968-69 760.21 1999-00 1970-71 1991-92 223 1.19 9.46 266 2973.62 11.18 105.74 96.28

7 ननम्न दधुना प्रिंल्प 28.41 1978-79 1025.78 2006-07 1983-84 1993-94 822.64 2.06 58.42 1691.5 3366.37 1.99 116.26 57.84

8 वांग प्रिंल्प 81.47 1993-94 235.91 2005-06 1997-98 2000-01 3366.37 1.67 135.78 5610.62 6199.73 1.10 150.04 14.26

9 नजगाव प्रिंल्प 698.5 1994-95 4044.14 2008-09 1998-99 2002-03 4011.59 1.45 1011.12 5806.99 6704.69 1.15 1167.42 156.31

10  देहली प्रिंल्प 3.95 1978-79 95.45 2005-06 1998-99 2007-08 822.64 7.06 27.88 5806.99 12855.33 2.21 61.73 33.84

11 शीवण प्रिंल्प 8.02 1991-92 74.39 2009-10 1993-94 1994-95 2973.62 1.13 9.08 3366.37 4011.59 1.19 10.82 1.74

शीवण प्रिंल्प 8.02 1991-92 74.39 2009-10 1995-96 2000-01 2973.62 1.81 14.53 5386.19 6199.73 1.15 16.72 2.19

12 तळंबा प्रिंल्प 72.38 1979-80 816.65 2005-06 2001-02 20006-07 998.26 6.21 449.52 6199.73 6199.73 1.00 449.52 0.00

13 742.65

प्रमा ते अडचणीची 
सरुुवातीच्या वेळेचा  
भाववाढीचा ननदेशांिं

अ. क्र. प्रिंल्पाचे नाव
मळू

वििरणपत्र 2.9

अद्ययावत मंजरु सपु्रमा प्रिंल्प 
अडल्याचे वर्ष

नवलंब 
िंालखंडातील 

झालेली 
एिूंणकिंमत

5 िर्षांपेक्षा जास्त विलंब झालेल्या प्रकल्पांची वित्तीय ककमतिाढ

(किंमत रु. िंोटी)

अडचणीची सरुवात ते 
अडचणीचा शेवट 

भाववाढीचा ननदेशांिं

गणुांिं  
(13/ 12)

नवलंबामळेु 
झालेली 

किंमतवाढ

गट 4 - धरणस्थळास विरोध झाल्याने विलंब

अडचण दरू 
झाल्याचे वर्ष

प्रमाच्या वर्ाचा 
ननदेशांिं

किंमतवाढीचे 
प्रमाण

नवलंब सरुु 
झाल्यावेळीची 

किंमत (3 x 10)
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वििरणपत्र 2.10  

सिवसाधारणपणे आढळून आलेल्या अवनयवितता ि अनषंुविक वनयि 

अ.क्र. अवनयवितता 
 

अनषुविक वनयि दर्वविणारे िािवदर्वक तत्ि / 
र्ासन आदेर्  

अ) दरसचूी बाबत 
1. दरसचूीतील वर्ष बदल मंजरू दरसचूी 

2. वहन अंतरातील तफावत 1. संकीर्ष 1098/(96/98)मोप्र(प्र)म ंबई                      
दद. 4/9/2000  न सार 2 दकमी. चे वर म ख्य 
अदियंता यांची मंजरूी 
2. वहन 1010/(600/2010)मोप्र-1 दद. 12/11/10  

3. म ळ दरात अदतदरक्त बाबीचे दर  संकीर्ष 1098/(96/98)मोप्र(प्र) म ंबई  दद. 
4/9/2000 न सार अधीक्षक अदियंता यांची पवूष 
मंज री  

4. दरसचूी बाहय दरास मंजरूी शासन पदरपत्रक क्र. दरसचूी-2310/(54/10)/लपा-
2, ददनांक 3/6/2010 

  ब)       संकल्पनातील बदल 
1. च कीच्या अन्वेर्र्ावरून केलेली अंदाजपत्रके संकीर्ष 1098/(96/98)मोप्र(प्र)म ंबई दद. 4/9/2000  

 
2. नम ना/अंदादजत काटछेदावर प्रकल्प अहवाल 

तयार केले व दनदवदा काढल्या 
शासनाचे पत्र स प्रमा 2001/(353/2001)मप्र. 
ददनांक 29/9/2001 

3. संकल्पदचत्रातील बदल म.सा.बा.दव.दन.1984 न सार म ख्य अदियंता यांची 
मंजरूी 

4. कालव्याचे अस्तरीकरर् 5 टक्के लांबीपेक्षा जास्तीचे अस्तरीकरर्ास 
शासनाची मान्यता 
Circular No MIS1094/(156/94)MP(A)            
Dt. 9/2/1995 

5. मंजरू प्रकल्पात कोलग्राऊट दगडी बांधकाम/ 
संधानकांच्या नव्याने अंतिाव 

पदरपत्रक संकीर्ष/101/2001/(571/2001)/मोप्र-2 
ददनांक 9/7/2002 

6. पार्ी उपलब्धता प्रमार्पत्र म .अ. जलदवज्ञान 
नादशक यांचेकडून न  घेरे् 

शासन दनर्षय क्र. संकीर्ष-2002/(17/02)/जसअ, 
मंत्रालय, ददनांक 24 दडसेंबर 2003. 

7. उपलब्ध पार्ी, पार्ीवापर यातील च का कें द्रीय जल आयोगाची मागषदशषक तत्वे  व 
अन रं्दगक कायदे  

8. म ळ प्रमा अहवालातील कच्चेपर्ा/उर्ीवा कें द्रीय जल आयोगाची मागषदशषक तत्वे 
9. बंधारा/उपसा ससचन योजना/साठवर् तलाव 

यांचे लािक्षेत्र अन मादनत केले आहे 
अप रे सव्हेक्षर् व अन्वेर्र्  

10. बंधा-याचे लािक्षेत्र इतर प्रकल्पांच्या 
लािक्षेत्रात अदधक्रदमत (overlapping) होते.  

कें द्रीय जल आयोगाची मागषदशषक तत्वे  व 
अन रं्दगक कायदे  
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अ.क्र. अवनयवितता 
 

अनषुविक वनयि दर्वविणारे िािवदर्वक तत्ि / 
र्ासन आदेर्  

11. मध्यम प्रकल्प 75% दवश्वासाहष ते ऐवजी 50% 
दवश्वासाहष तेचे मंजरू केले. 

कें द्रीय जल आयोगाची मागषदशषक तत्वे 

12. प राच्या पाण्याचा वापर कररे्साठी प्रकल्प 
व्याप्तीत वाढ. 

उपलब्ध पाण्याचा अपरूा दहशेाब  

क)   व्याप्ती बदलािळेु झालेली ककितिाढ 
1. प्रकल्पाची उंची वाढ 1. म.सा.बा.दन.पदरच्छेद 261 

2शासन पदरपत्रक संकीर्ष 2009/(465/2009) 
मोप्र- दद. 15/1/2010 न सार म ळ प्रमा देर्ाऱ्याची 
तत्वत: मंजरूी ददली पादहजे व 
3. शासन पदरपत्रक क्र. मजदनप्रा-2011/ 
(24/2011) / जसं(आस्था), दद. 21/9/2011 

2. कालव्याचे लािक्षेत्रात बदल/कालव्याची लांबी 
वाढदवरे् इ.  

1. म.सा.बा.दन.पदरच्छेद 261 
2. शासन पदरपत्रक संकीर्ष 2009/(465/2009) 
मोप्र-2 दद. 15/1/2010 न सार म ळ प्रमा देर्ाऱ्याची 
तत्वत: मंजरूी ददली पादहजे व  

3. स प्रमा प्रकल्प अहवालात बंधाऱ्याचा समावेश 1. म.सा.बा.दन.पदरच्छेद 261 
2. शासन पदरपत्रक संकीर्ष 2009/(465/2009) 
मोप्र-2 दद. 15/1/2010 न सार म ळ प्रमा देर्ाऱ्याची 
तत्वत: मंजरूी ददली पादहजे व 
3. शासन पदरपत्रक क्र. मजदनप्रा-2011/ 
(24/2011)/जसं(आस्था), दद. 21/9/2011 

4. स प्रमा प्रकल्प अहवालात उससयोचा समावेश 1. म.सा.बा.दन.पदरच्छेद 261 
2. शासन पदरपत्रक संकीर्ष 2009/(465/2009) मोप्र-2 
दद. 15/1/2010 न सार म ळ प्रमा देर्ाऱ्याची तत्वत: 
मंजरूी ददली पादहजे व 
3. शासन दनर्षय 1099/(166/997)/प्रसंअ दद. 
23/6/1999 न सार मा.म ख्यमंत्री यांची मान्यता 
4. शासन पदरपत्रक क्र. मजदनप्रा-
2011/(24/2011)/जसं(आस्था), दद. 21/9/2011 

   ड)     अव्यिहायव लाभव्यय िणेुात्तर 
1. पीक रचनेत बदल कृर्ी संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, प रे् यांचे पत्र 

क्र.19 दद. 19 नोव्हेंबर 1991 
2. पीकाचे उत्पन्न व दर अवाजवी घेरे् आधार नसलेले दर वापरले 
3. प्रकल्पाचे लािात िजूलाच्या पाण्यातनू 

होर्ाऱ्या उत्पन्नाचा समावेश 
कें द्रीय जल आयोगाची मागषदशषक तत्वे   

4. प्रकल्पाची प्रदत दलघमी सकमत/प्रदत हे. सकमत 
तत्कालीन लपा प्रकल्पाच्या मापदंडापेक्षा जास्त 
असरे् 

ल.पा.चे मापदंड वापरावे  
पदरच्छेद 2.6.1 ड (5) पदरच्छेदन सार 
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अ.क्र. अवनयवितता 
 

अनषुविक वनयि दर्वविणारे िािवदर्वक तत्ि / 
र्ासन आदेर्  

5. अव्यवहायषत पीकरचना पार्ीपट्टी पेळवू न शकर्ारी पीकरचना 
6. ज न्या प्रकल्पामध्ये स्वतंत्रदरत्या लािव्यय दरात 

बसत नसलेले. 
कें द्रीय जल आयोगाची मागषदशषक तत्वे  व 
अन रं्दगक कायदे  

   इ)      इतर 
1. मध्यम व मोठया प्रकल्पास (आंतरराज्य 

नद्यावरील) CWC ची मान्यता नसरे् 
 

कें द्रीय जल आयेागाच्या मागषदशषक स चना 1989 

2. प्रकल्पास MWRRA यांची मान्यता 1. MWRRA Act. 2005 
2. शासन दनर्षय क्र. मजदनप्रा-2011/(24/2011) 
जस (आस्था) दद. 10/6/2013 

3. उपसा ससचनाचे प्रत्यक्ष लाि अत्यंत कमी 
आहेत. 

अयशस्वी प्रकल्प 

4. उपसा ससचन योजनेच्या पार्ीपट्टी 
आकारर्ीच्या धोरर्ाची लािधारकांना 
दनश्श्चत कल्पना देण्यात आली नाही. 

महाराष्ट्र राज्य जलदनती 2003 न सार 

5. दबगर ससचन पार्ी वापराचा िांडवली खचष 
वसलू केला नाही. 

1. शासन पदरपत्रक सीडीए-1300/3/86/(6/2000) 
लाक्षेदव (पादवकृ) दद. 13/4/2000 
2. शासन पदरपत्रक दबपाप -1003/(421/2003) 
/ससव्य (धो) दद. 21/2/2004 

6. उससयो बाबत स्थायी सदमतीची मान्यतेनंतर 
अंदाजपत्रक 

महासंचालक मेरी पत्र क्र. मसंस/दव/620                     
दद. 15/4/2010 

7. लािक्षेत्र फ गवने शासन दनर्षय संकीर्ष 11.02/(760/2001) ससव्य 
(धो) दद. 5/12/2001  
ससचनक्षेत्र 150हे./दलघमी पेक्षा जास्त असलेले 
प्रकल्प 

 



दिन ांक
ककमत

रु. कोटी
1 2 3 4 5 6

1 कृष्णा कोयना 05-07-1997 1312.21 मह मांडळ आहे
2 धामणी मध्यम प्रकल्प 24-12-1996 120.30 मह मांडळ आहे

1 वाघुर प्रकल्प 06-04-199 189.31 मह मांडळ आहे
2 पुनंद मोठा प्रकल्प 06-01-199 115.61 मह मांडळ आहे
3 ननम्न तापी प्रकल्प 06-04-199 273.08 मह मांडळ आहे
4 अजंनी प्रकल्प 06-04-199 48.91 मह मांडळ आहे
5 कोरडी प्रकल्प 06-04-199 18.89 मह मांडळ आहे
6 ननम्न पांझरा प्रकल्प 06-04-199 131.40 मह मांडळ आहे
7 जामखेडी प्रकल्प 06-04-199 26.94 मह मांडळ आहे
8 दरा प्रकल्प 06-04-199 37.38 मह मांडळ आहे

वििरण पत्र 2.11
समीतीने छाननी केलेल्या प्रकल्पाांची स्थीती

महामांडळे स्थापनेपासनू वि. 18/5/1999 पयंत महामांडळाांनी विलेल्या वनिडक सपु्रमाची ससुांगता

दनरांक

सपु्रम  तपशील
अ.क्र. प्रकल्प चे न व सपु्रम  िेण रे प्र दिक री

िेण्य त आलेली सपु्रम  
ससुांगत आहे/न ही

महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे विकास महामांडळ, पणेु

तापी पाटबांधारे विकास महामांडळ, जळगाांि

गोिािरी मराठिाडा पाटबांधारे विकास महामांडळ, औरांगाबाि

वििर्भ पाटबांधारे विकास महामांडळ, नागपरू

कोकण पाटबांधारे विकास महामांडळ, ठाणे

दनरांक

दनरांक

321



दिन ांक
ककमत

रु. कोटी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे विकास महामंडळ, पणेु

1 29-05-200 588.65 मह मांडळ 2124.26 4677.56 2712.91 5266.21
2 16-10-2002 910.91 मह मांडळ 1336.93 8870.66 2247.84 9781.57
3 भामा आसखेड प्रकल्प 10-03-2002 458.2 मह मांडळ 1336.93 6178.73 1795.13 6636.93
4 उरमोडी प्रकल्प 10-03-2002 867.77 मह मांडळ 1336.93 6178.73 2204.7 7046.5
5 तारळी प्रकल्प 30-10-2002 685.93 मह मांडळ 1336.93 9919.89 2022.86 10605.82
6 ससना प्रकल्प 20-11-2000 118.94 मह मांडळ 2124.26 5360.65 2243.2 5479.59
7 चिकोत्रा प्रकल्प 15-02-2001 137.94 मह मांडळ 2124.26 5617.53 2262.2 5755.47
8 नागेवाडी प्रकल्प 10-10-2002 51.95 मह मांडळ 1326.93 8504.23 1378.88 8556.18

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपरू

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांि
1 ननम्न तापी प्रकल्प 05-02-2003 399.46 मह मांडळ 505.96 2433.61 905.42 2833.07
2 मोर प्रकल्प 11-03-2002 48.93 मह मांडळ 399.52 2433.61 448.45 2482.54
3 वाडी शवेाडी प्रकल्प 06-04-1999 98.43 मह मांडळ 276.98 521.75 375.41 620.18

कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे

गोदािरी मराठिाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद

4676

एकूण खर्च 
अदिदनयम त नमिू 
केलेल्य  खर्ापेक्ष  

ज स्त आहे

टीप:-  रक न  क्र. 6 तील म दहती मह मांडळ स्थ पनेच्य  क यद्य तील कलम 35, कलम 30 वदि. 18/5/1999 र्  श सन दनणचय व मह मांडळ ने दिलेल्य  म दहतीवरुन घेतली आहे.
दनरांक

दनरांक

दनरांक

अशी ककमत 
अदिदनयम त 

न ही

अदिदनयम त 
िशचदवलेली 

एकूण ककमत 
रु. कोटी

नीरा देवघर प्रकल्प

वििरण पत्र 2.11
समीतीने छाननी केलेल्या प्रकल्पांची स्थीती

 वद. 18/5/1999  ते 4/12/2003 पयंत महामंडळांनी वदलेल्या वनिडक सपु्रमाची ससंुगता

अ. 
क्र.

रक न  क्र.3 पवूी 
दिलेल्य  प्रम  व 
सपु्रम र्ी ककमत 

रु. कोटी

य  प्रकल्प सह 
एकूण ककमत 

रु. कोटी रक न  
4+7

अदिप्र यप्रकल्प रे् न व

सपु्रम  तपशील
सपु्रम  िेण रे 

प्र दिक री
अदिदनयम नसु र 

खर्च मयाि  रु. कोटी

य  प्रकल्प सह 
एकूण  खर्च 
रक न  4+6
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रु. कोटी

दिन ांक ककमत

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे विकास महामंडळ, पणेु

1 भिमा (उजनी) 17-01-2004 1405.67 मह मांडळ 119.08 903.73 (म र्च 2003 परं्यत) 1.9 होर्य नाही
2 कृष्णा प्रकल्प 02-03-2004 648.05 मह मांडळ 269.62 382.74 (म र्च 2003 परं्यत) 1.8 होर्य नाही
3 टेमघर प्रकल्प 19-01-2004 323.53 मह मांडळ 70.51 49.30 (म र्च 2003 परं्यत) 4.29 होर्य होर्य
4 मेहकरी प्रकल्प 17-08-2004 52.97 मह मांडळ 0.93 0.94  (म र्च 2003 परं्यत) 1.16 होर्य नाही
5 कृष्णा कोयना 22-01-2004 2224.00 मह मांडळ 1312.19 835.03 (म र्च 2003 परं्यत) 1.23 होर्य होर्य
6 टेंिू 22-01-2004 2106.09 मह मांडळ 1416.59 588.15 (म र्च 2003 परं्यत) 1.13 होर्य होर्य
7 धामणी मध्यम प्रकल्प 02-09-2005 320.70 मह मांडळ 120.3 53.37  (म र्च 2003 परं्यत) 1.75 होर्य होर्य
8 मोरणा प्रकल्प 22-01-2004 118.03 मह मांडळ 36.16 36.07 (म र्च 2003 परं्यत) 1.89 होर्य होर्य

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपरू
1 ÊxÉ¨xÉ ´ÉvÉÉÇ प्रकल्प 29-08-2006 950.70 मह मांडळ 444.52 329.23 1.63 होर्य होर्य
2 ¤Éå¤É³ýÉ xÉnùÒ प्रकल्प 29-08-2006 1278.97 मह मांडळ 622.48 477.18 1.58 न ही नाही
3 ÊVÉMÉÉÆ´É प्रकल्प 20-10-2005 1220.98 मह मांडळ 698.5 13.57 1.7 न ही नाही
4 ±ÉÉ±ÉxÉÉ±ÉÉ प्रकल्प 29-08-2006 103.49 मह मांडळ 59.17 56.68 1.64 होर्य होर्य
5 Eò®úVÉJÉäb÷É  =ËºÉयो 29-03-2005 77.40 मह मांडळ 20.49 17.98 1.79 होर्य होर्य
6 खडकपरू्णा प्रकल्प 29-03-2005 669.40 मह मांडळ 368.88 179.16 1.81 होर्य होर्य

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांि
1 वाघुर प्रकल्प 14-03-2006 374.00 मह मांडळ 189.31 55.14 1.79 होर्य होर्य
2 अजंनी प्रकल्प 02-09-2005 85.20 मह मांडळ 48.91 55.78 1.88 होर्य नाही
3 जामखेडी प्रकल्प 16-08-2004 35.27 मह मांडळ 26.94 14.32 3.27 होर्य होर्य

कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे

वििरण पत्र 2.11
समीतीने छाननी केलेल्या प्रकल्पांची स्थीती

दनरांक

प्रकल्प र्  म पिांड 
(ल भव्र्यर्य गरु्णोत्तर)

मखु्र्य लेख  व 
दवतत   अदिक री 

र्य ांर्ी सम्मती आहे 
क र्य?

ससुांगत आहे / न ही

 वद.  4/12/2003 ते 7/10/2006 पयंत महामंडळांनी वदलेल्या वनिडक सपु्रमाची ससंुगता

अ. 
क्र.

प्रकल्प रे् न व

सपु्रम  तपशील
सपु्रम  िेर्ण रे 

प्र दिक री
अ.क्र.3 परं्यत झ लेल  

प्रकल्प र्  खर्च

स्तांभ 3 मिील 
दिन ांक पवूी दिलेल्र्य  

अद्यर्य वत मांजरु सपु्रम र्ी 
ककमत
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दिन ांक ककमत

प्रकल्प र्  म पिांड 
(ल भव्र्यर्य गरु्णोत्तर)

मखु्र्य लेख  व 
दवतत   अदिक री 

र्य ांर्ी सम्मती आहे 
क र्य?

ससुांगत आहे / न ही
अ. 
क्र.

प्रकल्प रे् न व

सपु्रम  तपशील
सपु्रम  िेर्ण रे 

प्र दिक री
अ.क्र.3 परं्यत झ लेल  

प्रकल्प र्  खर्च

स्तांभ 3 मिील 
दिन ांक पवूी दिलेल्र्य  

अद्यर्य वत मांजरु सपु्रम र्ी 
ककमत

गोदािरी मराठिाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद
1 मांजरा प्रकल्प 04-06-2005 486.61 मह मांडळ 176.02 54.49 2.27 होर्य होर्य
2 नांदरू मधमेश्वर प्रकल्प 16-11-2005 866.30 मह मांडळ 578.37 404.84 1.06 होर्य होर्य
3 वाकोद 27-05-2005 34.36 मह मांडळ 28.32 19.95 1.74 होर्य होर्य
4 उध्वव मानार प्रकल्प 17-11-2005 335.78 मह मांडळ 108.65 70.5 1.76 होर्य होर्य
5 03-03-2005 600.94 मह मांडळ 196.6 161.55 2.13 होर्य होर्य
6 15-11-2005 1011.78 मह मांडळ 600.94 162.36 1.79 होर्य होर्य
7 बािळी प्रकल्प 25-11-2005 149.94 मह मांडळ 95.59 7.54 1.51 होर्य होर्य

शंकररावजीचव्हाण 
ववष्णुपूरी प्रकल्प
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दिन ांक ककमत रु. कोटी

1 2 3 4 5 6 7
महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे विकास महामंडळ, पणेु

1 तारळी प्रकल्प 29-07-2009 954.01 मह मांडळ न ही न ही
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपरू

1 {ÉåSÉ प्रकल्प 14-08-2009 939.22 मह मांडळ न ही न ही

2 गोसीखरु्द ù  प्रकल्प 11-01-2007 5659.09 मह मांडळ न ही न ही

3 ½Öþ¨ÉxÉ प्रकल्प 24-06-2009 1016.49 मह मांडळ न ही न ही
4 ¤Éå¤É³ýÉ xÉnùÒ प्रकल्प 14-08-2009 2176.28 मह मांडळ न ही न ही

5 ,=v´ÉÇ ´ÉvÉÉÇ प्रकल्प 13-07-2009 1376.63 मह मांडळ न ही न ही
6 ÊVÉMÉÉÆ´É प्रकल्प 24-06-2009 4044.14 मह मांडळ न ही न ही
7 ÊxÉ¨xÉ {ÉèxÉMÉÆMÉÉ प्रकल्प 14-08-2009 10429.39 मह मांडळ न ही न ही
8 ÊxÉ¨xÉ {ÉäføÒ प्रकल्प 14-08-2009 594.75 मह मांडळ न ही न ही
9 पोथरा xÉÉ±ÉÉ प्रकल्प 13-12-2007 72.41 मह मांडळ न ही न ही

10 {ÉÆfø®úÒ प्रकल्प 20-02-2009 602.71 मह मांडळ न ही न ही
11 ºÉÉäxÉÉ{ÉÚ®ú ]õÉä¨É]õÉ =ËºÉªÉÉä 18-08-2009 50.82 मह मांडळ न ही न ही
12 उमा बॅरेज प्रकल्प 31-08-2007 78.62 मह मांडळ न ही न ही
13 पुर्ाद-2 बॅरेज प्रकल्प 24-10-2008 181.99 मह मांडळ न ही न ही

14 खडकपूर्ाद प्रकल्प 24-06-2009 1095.92 मह मांडळ न ही न ही

वििरण पत्र 2.11
समीतीने छाननी केलेल्या प्रकल्पांची स्थीती

 वद.  7/10/2006 ते 20/8/2009 पयंत महामंडळांनी वदलेल्या वनिडक सपु्रमाची ससंुगता

अ. 
क्र.

प्रकल्प चे न व
सपु्रम  तपशील

सपु्रम  िेण रे 
प्र दिक री

मोठय  व मध्यम प्रकल्प स 
दवत्त दवभ ग ची 

म न्यत आहे क य? (होय 
ककव  न ही)

ससुांगत आहे / न ही
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दिन ांक ककमत रु. कोटी

1 2 3 4 5 6 7

अ. 
क्र.

प्रकल्प चे न व
सपु्रम  तपशील

सपु्रम  िेण रे 
प्र दिक री

मोठय  व मध्यम प्रकल्प स 
दवत्त दवभ ग ची 

म न्यत आहे क य? (होय 
ककव  न ही)

ससुांगत आहे / न ही

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांि
1 कुऱ्हा वढोर्ा 24-08-2007 503.64 मह मांडळ न ही न ही
2 सुलवाड ेबॅरेज प्रकल्प 20-11-2007 290.88 मह मांडळ न ही न ही

कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे

गोदािरी मराठिाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद
1 निम्ि र्धुिा प्रकल्प 21-01-2008 1025.78 मह मांडळ न ही न ही
2 जायकवाडी प्रकल्प टप्पा-2 16-07-2009 2216.35 मह मांडळ न ही न ही
3 माांजरा प्रकल्प 17-10-2008 1087.47 मह मांडळ न ही न ही

4
निम्ि तेरर्ा प्रकल्प 
(प्रवाही) 09-12-2008 542.04 मह मांडळ न ही न ही

5 उर्धवद पेिगांगा प्रकल्प 29-10-2007 1976.09 मह मांडळ न ही न ही
6 उर्धवद कुां डललका 14-01-2008 80.10 मह मांडळ न ही न ही
7 उर्धवद मािार प्रकल्प 29-12-2007 502.98 मह मांडळ न ही न ही

8
ब्रम्हगव्हार्  उलसांयो टप्पा-1 

व 2
17-07-2009 222.24 मह मांडळ न ही न ही

दनरांक
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दिन ांक ककमत रु. कोटी

1 2 3 4 5 8 9 10
महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे विकास महामंडळ, पणेु

1 उमा बॅरेज प्रकल्प 31-03-2011 237.24 मह मांडळ होय (अकोल ) आहे आहे
2 पुर्ाा-2 बॅरेज प्रकल्प 31-03-2001 638.35 मह मांडळ होय (अकोल ) आहे आहे

1 निम्ि तापी प्रकल्प 14-09-2009 1127.74 मह मांडळ न ही न ही न ही
कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे

गोदािरी मराठिाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद
1 उर्ध्ा पेिगंगा प्रकल्प 27-08-2009 3550.28 मह मांडळ न ही न ही न ही
2 उर्ध्ा मािार प्रकल्प 27-08-2009 635.95 मह मांडळ न ही न ही न ही

3 शंकररा्जीचव्हार् 
व्ष्रु्पूरी प्रकल्प 27-08-2009 2452.00 मह मांडळ न ही न ही न ही

वििरण पत्र 2.11
समीतीने छाननी केलेल्या प्रकल्पांची स्थीती

 वद. 20/8/2009  नंतर वदलेल्या महामंडळांनी वदलेल्या वनिडक सपु्रमाची ससंुगता

दनरांक

ससुांगत आहे / न ही

प्रकल्प ज लन , 
उस्म न ब ि, अकोल , 
व दिम, गडदिरोली 

य  दजल्हय तील आहे 
क य?

MWRAA िी 
म न्यत  आहे क ?

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांि

दनरांक
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपरू

अ. 
क्र.

प्रकल्प िे न व व दजल्ह  

सपु्रम  तपिील

सपु्रम  िेण रे 
प्र दिक री
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प्रकरण -3  
प्रकल्पांतील विलांब 

 
(कपर्यकक्षप क्र.-3 प्रकल्पांच्र्प विलांबपांच्र्प कपरणपांची त्पसणी करणे) 
 

परिच्छेद क्रम ांक रिषय रिस्त ि 

3.1 प्रकल्प सांबांरित क मे 

3.2 प्रकल्पस्स्ितीची व्य ख्य  

3.2.1 परू्ण प्रकल्प 

3.2.2 अपरू्ण ि ब ांिक म िीन प्रकल्प  

3.2.3 प्रकल्प चे व्यिस्ि पन स ठी ब ांिक म हस्त ांतिर्  

3.2.4 रिलांब ब बतची मोजर्ी  

3.2.5 परू्ण प्रकल्प ांचे अहि ल  

3.3 रिलांब ांची प्रमखु क िरे् 

3.3.(अ).   सिण प्रकल्प ांस ठी सम न क िरे् 

3.3.(अ).1     िैि रनक ि इति प्रश सरनक / श सकीय म न्यत   

3.3.(अ).2     भसूांप दन  

3.3.(अ).3     िनजमीन सांप दन ि हस्त ांतिर्  

3.3.(अ).4 रिस्ि रपत ांचे पनुिणसन  

3.3.(अ).5    रनिीच्य  अनपुलब्ितेमळेु रिलांब  

3.3.(अ).6    घटक सांकल्परचत् ांस ठी झ लेल  रिलांब  

3.3.(अ).7    व्य प्तीत बदल मळेु रिलांब  

3.3.(अ).8   रिक्त पद ांमळेु रिलांब 

3.3.(अ).9    ससचन व्यिस्ि पन स ठी आस्ि पन  रन मती 

3.3.(अ).10   आखर्ीच्य  रनये जन तील त्टुी  

3.3.(ब). प्रकल्प ांस ठी रिलांब ची रिरशष्ट क िरे्  

3.3.(ब).1     न्य य लयीन प्रकिर् ांमळेु रिलांब  

3.3.(ब).2     खद नीतनू ब ांिक म स रहत्य (जसे दगड, ि ळू, क ळी म ती इ.) ची    अनपुलब्ित       

3.3.(ब).3     प्रकल्पग्रस्त ांच  रििोि अिि  ििर् सांिेख  बदल  

3.3.(ब).4   क लि /रितिर् प्रर् लीस ठी भसूांप दन स रििोि 

3.3.(ब).5     क म स ठी उपलब्ि कमी क ल ििी  
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परिच्छेद क्रम ांक रिषय रिस्त ि 

3.3.(ब).6     व्यपगत झ लेल्य  प्रश सकीय म न्यत   

3.3.(ब).7     मह मांडळ ांची आ िक टांच ई  

3.3(ब).8 सिु रित प्रश सकीय म न्यतेस ठी त टकळरे्  

3.4.0 घळभिर्ीची ससचनक्षमत  रन मती   
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प्रकरण -3 

प्रकल्पांतील विलांब  

3.1  प्रकल्पसांबांवित कपमे:- 

जलसांपद  रिभ ग मध्ये ि ज्यस्ति योजनेंतगणत (ज्य ांचे ससचन के्षत् 250 हेक्टि पेक्ष  ज स्त आहे अश  
योजन ) मोठे, मध्यम  ि लघ ुप्रकल्प ची क मे आरर्  उपस  ससचन योजन ांची क मे ह ती घेतली ज त त. प्रि ही 
ससचन प्रकल्प ांच्य  उभ िर्ीमध्ये मखु्यत्ि ेििर्, क लि ेि रितिर् व्यिस्ि  य ांची ब ांिक मे आरर् भसूांप दन ि 
पनुिणसन य  क म ांच  सम िेश होतो. उपस  ससचन योजन ांचे ब बत मखु्यत्ि ेनदीििील बांि ि , पांपह ऊस सकि  
जल शय िरुन योजन  असल्य स जकॅिेल, पांपह ऊस ि पढेु उध्दिर् नरलक , क लि,े आरद ब बी अांतभूणत 
असत त. य  सिण घटक क म ांची उभ िर्ी कित न  (आिश्यक रनयोजन केल्य नांतिही) य मध्ये अांतभूणत 
असलेल्य  रिरिि ब बींमध्ये िेगिगेळय  स्ति िि, िेगिगेळय  प्रकल्प ब ांिक म क ल ििीमध्ये रिलांब 
झ ल्य चे रनदशणन स येते. क ही िेळ  प्रकल्प चे क म मध्ये जलसांपद  रिभ ग  व्यरतरिक्त इति रिभ ग ांचे 
स्ति ििीलही क यणि ही अपेरक्षत असते. ती क यणि ही योग्य िेळी होऊ शकली न ही ति रतच  परिर् म प्रकल्प 
उभ िर्ीच्य  क ल ििीिि होतो ि पयाय ने प्रकल्प परू्णत्ि च  क ल ििी ि ढतो.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3.2  प्रकल्स्थितीची व्र्पख्र्प :- 

प्रकल्प चे स्स्िती रिषयी मह ि ष्र जल ि ससचन आयोग ने (रशफ िस क्र.-80 ि 81) प्रकल्प ांचे 
िगीकिर् नसु ि परू्ण, अपरू्ण ि ब ांिक म िीन प्रकल्प अशी िगणि िी कित न  त्य ांची व्य ख्य  पढुीलप्रम रे् केली 
आहे. 

3.2.1 ्णूय प्रकल्:- 

"एख द  प टबांि िे प्रकल्प परू्ण झ ल  य च  व्य पक दृष्टीकोन तनू अिण अस  घ्य िय च  की, त्य  
प्रकल्प ची जी सांकस्ल्पत उरिष्टे  होती ती परू्ांश ने स ध्य झ ली. प्रकल्प रनयोजन चे िेळी प्रकल्प अहि ल मध्ये 
आ िक व्यिह यणतेच्य  पषु्टयिण जी गहृीते/भ रकते ििलेली/केलेली असत त त्य ांची पतूणत  झ ल्य नांतिच 
प्रकल्प चे इस्प्सत स ध्य झ ले असे म्हर्त  येईल".  

रिशेष चौकशी सरमतीच्य  क यणकके्षत प्रकल्प ांची उपिोक्त प्रक िची सिण म रहती तप सरे् हे अरभपे्रत 
न ही. सरमतीच्य  क यणकके्षमध्ये रिरिि मह मांडळ ांतगणत जी ससचन क्षमत  रनमार् झ लेली आहे, त्य स ठी 
झ लेल्य  रिलांब ची क िरे् तप सरे् ह  मिु  अांतभूणत आहे. त्य मळेु प्रकल्प परू्ण होरे् य च  अिण  प्रकल्प चे 
ब ांिक म म्हर्जे शीषणक मे,  क लिे, रितिर् व्यिस्िेची क मे, रिमोचक पयंत परू्ण होरे् हे होय. रिमोचक  
पयंतची क मे परू्ण झ ल्य नांति ससचन के्षत् रन मती झ ली असे ज हीि किण्य त येत असल्य मळेु य  मयादेपयणतच 
प्रकल्प परू्ण किण्य च  क ल ििी समजरे् योग्य होईल. 

3.2.2 अ्णूय ि बपांिकपमपिीन प्रकल् :- 

परू्ण झ लेल्य  प्रकल्प ांव्यरतिीक्त च ल ूि भरिष्यक लीन प्रकल्प असे दोन िगण सांभित त. पैकी च ल ू
प्रकल्प चे िगीकिर् ख लीलप्रम रे् कित  येईल. 

अ) बपांिकपमपिीन प्रकल् :- ज्य ांचे ब ांिक म च ल ूआहे पिांत ुकोर्त च ल भ रमळरे् अद्य प सरुु 
झ लेले न ही आरर् खचण म त् होतो आहे असे प्रकल्प. 
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ब) अ्णूय / अांशत: लपभ देणपरे प्रकल् :- ज्य  प्रकल्प ांचे ब ांिक म च ल ू अिस्िेत आहे, पिांत ु
ज्य ांचेप सनू अशांत: ल भ रमळत आहेत (अांशत: ससचन क्षमत  रन मती, जल शय प सनू उपस  
पध्दतीने घिगतुी ि औद्योरगक ि पि स ठी प र्ीपिुिठ  इत्य दी) त्य ांन  अपरू्ण प्रकल्प  सकि  
अांशत: ल भ देर् िे प्रकल्प असे सांबोि िे. 

3.2.3 प्रकल्पचे व्र्िथिप्नपसपठी बपांिकपम हथतपांतरण :- 

प टबांि िे रिभ ग च्य  हस्त ांतिर् रिषयक परिपत्क नसु ि परू्ण प्रकल्प ांच्य  ब बतीत ज्य  ब बींची पतूणत  
झ ली प रहजे त्य  ब बी म्हर्जे;  

(अ)  ब ांिक म व्यिस्िेकडून परिच लन व्यिस्िेकडे क टेकोिपरे् हस्त ांतिर् प्रत्यक्ष त परू्ण होरे्. 

(आ)  क लव्य च्य  ि रितिर् यांत्रे्च्य  सांकस्ल्पत िहनक्षमतेब बत प्रत्यक्ष मोजम प िि आि रित 
अरिकृत प्रम र्पत् रदले ज रे्. 

(इ)    प्रकल्प चे परिच लन सयुोग्य पध्दतीने होण्य स ठी आिश्यक असलेल्य  त ांरत्क स म रजक-
आ िक-  क यदेशीि प्ररक्रय  परू्ण होरे्. 

(ई)      प्रकल्प परू्णत्ि अहि ल श सन स्ति िि अरिकृतिीत्य  स्िीक िल  ज रे्. 

(ड)     ििील प्रक िे प्रकल्प परू्ण झ ल्य बदल प टबांि िे रिभ ग ने िीतसि अरिसचून  क ढरे् ि प्रकल्प          
ि ज्य ल  अपणर् किरे्. 

3.2.4 विलांब बपबतची मोजणी :- 

जलसांपद  रिभ ग मध्ये प्रकल्प चे प्रक ि (मोठे, मध्यम, लघ ू ि उपस  ससचन) बघत  प्रकल्प 
आक िम न नसु ि, िगेिगेळी घटक क मे य ांन  ल गर् ि  क ल ििी ह  िेगिगेळ  असतो. त्य मळेु प्रकल्प 
प्रक ि नसु ि होर् ि  रिलांबही िेगिगेळ  रदसनू येतो. दोन प्रकल्प एकस िखे असले, घटक क मे एकस िखी 
असली, तिी प्रकल्प एक च क ल ििीत परू्ण होईल असे रदसत न ही. क िर् प्रकल्प परू्ण किण्य स ठी रिरिि 
ब बी अांतभूणत असत त. प्रकल्प स ठी प्रश सकीय म न्यत  रमळ ल्य नांति प्रकल्प चे/ििर् चे क म लगेच सरुु 
होईल असे होत न ही. प्रकल्प स प्रश सकीय म न्यत  रमळ ल्य नांति आिश्यक ते सरिस्ति सव्हेक्षर्/अन्िेषर् 
किरे्, ब ांिक म स रहत्य च चण्य  घेरे्, नक शे तय ि करुन आिश्यक ती त ांरत्क म न्यतेची क यणि ही किरे्, 
रनरिद  प्ररक्रय , भसूांप दन स ठी म रहती गोळ  करुन प्रस्त ि तय ि किरे्, िनजमीन येत असल्य स 
आिश्यकतेनसु ि प्रस्त ि तय ि किरे्, ििर्स्िळी/बडुीत के्षत् तील लोक ांच  भसूांप दन स ठी रििोि असल्य स 
त्य ांन  समज िून स ांगरे्, ििर् सांिेखेत बदल कि िय च  असल्य स मांजऱु्य  घेरे्, प्रकल्प स्िळी िस हत 
उभ िरे् अश  प्रक िची िगेिगेळी क मे कि िी ल गत त. य स ठी अश  प्रक िची क मे किण्य स ठी ल गर् ऱ्य  
क ल ििीस ठी ्िूयतर्परी असे म्हर्रे् योग्य ठिेल. त्य मळेु प्रकल्प च  क ल ििी ह  प्रकल्प च  पिूणतय िी 
स ठीच  िेळ ि  ब ांिक म च  िेळ अश  दोन पध्दतीने म ांडरे् योग्य होईल. अश  पिूणतय िीच   िेळ िेगळ  
गहृीत ििल्य नांति प्रकल्प स ठी झ लेल  रिलांब रनिारित किरे् हे िस्तुस्स्ितीशी समपणक ठिेल. पिूण तय िीस ठी 
क ल ििी रनस्श्चत केल्य नांति त्य  क ल ििी मध्येही रिलांब होण्य ची शक्यत  आहे. ह  रिलांब ट ळण्य स ठी 
त्य च क ल ििीत ही क यणि ही परू्ण होईल हे बघरे्ही आिश्यक आहे.  

य  सदांभात मह ि ष्र जल ि ससचन आये ग ची रशफ िस क्र.-177 पढुीलप्रम रे् किण्य त आलेली 
आहे.  
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“प्र िरमक भसूांप दन, पनुिणसन, िस हतींची रन मती ि प्ररशक्ष र् त्मक पिूणतय िी ि त्य स ठी ल गर् ि  
िेळ ह  गुांतिर्कुीच  क लखांड न समजत , पिूणतय िीच  िगेळ  क लखांड समजनू तो अिणसांकल्पीय व्यिस्िेत 
िेगळ  द खरिण्य त य ि .” य  दृष्टीने  ्̔िूयतर्परी ҆  स ठी क ल ििी गहृीत ििरे् सांयसु्क्तक ि टते. 

प्रिम टप्प्य त रिलांब म्हर्जे प्रकल्प सरुू झ ल्य नांति प्रकल्प चे ब ांिक म सिािाने परू्ण किरे्, य  
स ठी जो रनिारित क ल ििी प्रकल्प रनये जन कितेिेळी गहृीत ििण्य त आलेल  आहे तो, ि प्रकल्प चे 
ब ांिक म प्रत्यक्ष परू्ण होण्य स ठी प्रत्यक्ष ल गलेल  क ल ििी, य तील असलेल  फिक असे म्हर्रे्/समजरे् 
योग्य ठिेल. क िर् प्रकल्प आखर्ीप सनू ते प्रकल्प परू्ण करुन त्य च्य प सनू ल भ सरुु होईपयंतच  क ल ििी 
रनस्श्चत किरे् हे रिरिि ब बींिि अिलांबनू असते. प्रकल्प ांचे ल भके्षत् रिकरसत होण्य मध्ये प िांप रिक 
पजणन्य ि रित शेतीऐिजी ससचन पध्दतीच  अिलांब परू्ांश ने करुन ल भ प्र प्ती होण्य मध्ये रनस्श्चतच क ही 
क ल ििी रनघनू ज तो. प्रत्येक प्रकल्प चे ब बतीत तो िेगिेगळ  अस ूशकतो. य  क ल ििीस ्वरितयनपचप 
कपलपििी सांबोिरे् योग्य ठरु शकेल. त्य मळेु प्रकल्प ांची ब ांिक मे परू्ण किण्य च  क ळ ि त्य नांति प्रकल्प चे 
व्यिस्ि पन रिकरसत होण्य च  क ळ/आयषु्य अनेक िषाचे असते. य त अनेक अडचर्ी येऊन त्य  य  
प्ररक्रयेमध्ये ब िक ठित त. य मळेु प्रकल्प परू्ण किण्य स ठीच  रिलांब म्हर्जे ब ांिक म परू्ण किण्य स ठी 
झ लेल  रिलांब ि ब ांिक म परू्ण झ ल्य नांति प्रकल्प चे व्यिस्ि पन रिकरसत होण्य स ठीच  रिलांब  असे 
दोन्हीही प्रक ि त गर्ले ज ऊ शकेल. 

3.2.5 ्णूय प्रकल्पांचे अहिपल :- 

मह ि ष्र स िणजरनक ब ांिक म सांरहत  1984 पिीच्छेद क्र. 349 नसु ि प्रकल्प क म परू्ण झ ल्य  
सांबांिीचे अहि ल ि भ ांडिली लेख  खचासांबांिी ख लीलप्रम रे् नमदू किण्य त आलेले आहे. 

“ज्य च्य करित  भ ांडिली लेखे ठेिण्य त आले आहेत अश  प टबांि िे ि नौक नयन ब ांिक म य ांच  
अांद ज कोर्त्य  िेळी बांद किण्य त य ि  हय बिल रनस्श्चत व्य ख्य  किरे् शक्य न ही. पिांतु अन्य प्रक िच  
रिशेष आदेश असल्य स तो खेिीज करुन ि रनस्स िर् चे चि, सांिक्षर्, बांि िे, उप-क लिे इत्य दीस िख्य  
त बडतोब किरे् इष्ट अिि  रकफ यतशीि नसलेल्य  ब ांिक म ची ब ांिक म अांद जपत्क त तितदू किण्य त 
आलेली असली तिी ह  ब ांिक म अांद ज प्रकल्प व्य िह रिक दृष्टय  परू्ण प्रितणन त असेल तेव्ह  शक्य रततक्य  
लिकि बांद किण्य त य ि .”  

ििील तपरशल िरुन रिलांब ब बत नेमकी स्पष्टत  होत न ही. 

3.3 विलांबपांची प्रमखु कपरणे :- 

प्रकल्प रनिारित क ल ििीमध्ये परू्ण न होत  त्य त रिरिि क िर् ांमळेु रिलांब होतो. प्रकल्प ांन  
झ लेल्य  रिलांब ची क िरे् तप सर्ी स ठी सरमतीने ख लील म रहतीच  उपयोग केल  आहे.  

1) रिलांब च्य  म रहतीच्य  अनषुांग ने नऊ प्रपत् ांमध्ये तसेच रिरिि पत् ांव्द िे मह मांडळ ांकडून 
म गरिलेली म रहती 

2) सरमतीने तप सर्ी केलेल्य  59 प्रकल्प ांच्य  तप सर्ीतनू रनदशणन स आलेली म रहती 

3) दिूध्िनीव्द िे प्र प्त केलेली म रहती 

4) सरमतीस प्र प्त झ लेली रिरिि रनिेदने 

5) ससचन श्िेतपरत्क  खांड 1 ि 2 
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 उपिोक्त सिण प्रक िची म रहती तप सली असत  प्रकल्प रनिारित क ल ििीमध्ये परू्ण न होत  त्य त 
रिरिि क िर् ांमळेु रिलांब झ लेल  रदसनू येतो. रिलांब च्य  क िर् ांमध्ये क ही क िरे् सिण प्रकल्प ांन  जिळप स 
ल ग ू होत त. ति क ही क िरे् रिरशष्ट प्रकल्प ांस ठीच रदसनू येत त. त्य मळेु य  दोन प्रक ि नसु ि रिलांब ची 
क िरे् ख लीलप्रम रे् आहेत. 

अ) समपन कपरणे :- 

1) प्रकल्प स ठी आिश्यक िैि रनक/इति रिभ ग ांच्य  म न्यत  घेरे्, मांजऱु्य  घेरे्. 

2) प्रकल्प स ठी भसूांप दन किरे् 

3) िनजमीन सांप दन किरे् ि िन जरमनीचे हस्त ांतिर् 

4) प्रकल्प स ठी बडुीत के्षत् त गेलेल्य  लोक ांच्य , ग ि ांच्य  पनुिणसन ची क यणि ही किरे्. 

5) प्रकल्प स पिेुस  रनिी उपलब्ि न झ ल्य मळेु होर् ि  रिलांब 

6) प्रकल्प ांच्य  रिरिि घटक क म ांची सांकल्परचते् तय ि किण्य स ल गर् ि  क ल ििी 

7) प्रकल्प ांच्य  व्य प्तीत बदल केल्य ने प्रकल्प ांच्य  क म स होर् ि  रिलांब 

8) अरिक िी/कमणच िी िगण य ांची पदे रिक्त ि रहल्य मळेु होर् ि  रिलांब 

9) प्रकल्प हस्त ांतिर्, ससचन व्यिस्ि पन स ठी आिश्यक ती आस्ि पन /ससचन श ख   

 रन मतीस ठी ल गर् ि  क ल ििी 

10)  आखर्ीच्य  रनये जन तील त्टुींमळेु प्रकल्प चे उभ िर्ीच्य  क म त होर् ि  रिलांब 

ब) विलांबपांची विवशष्ट कपरणे :- 

 1) न्य य लयीन प्रकिर् ांमळेु झ लेल  रिलांब 

2) रनये रजत खद नीतनू ब ांिक म स रहत्य (जसे दगड, ि ळू, क ळी म ती इ.) य ांची अनपुलब्ित  

3) ििर् स्िळ स प्रकल्पग्रस्त ांच  रििोि/ििर् सांिेख  बदल य मळेु प्रकल्प स झ लेल  रिलांब 

4) ििर्/क लि /रितिर् प्रर् लीस ठी भसूांप दन स रििोि 

5) प्रकल्प चे/क लव्य चे क म च ल ूअसत न  प्रत्यक्ष क म किण्य स ठी उपलब्ि क ल ििी 

     कमी रमळ ल्य मळेु होर् ि  रिलांब 

6) प्रश सकीय म न्यत  व्यपगत झ ल्य मळेु 

7) मह मांडळ ांच्य  आ िक टांच ईमळेु क म िि खचण करु नये असे रनदेश रदल्य मळेु झ लेल   

रिलांब 
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8) सिु रित प्रश सकीय म न्यतेअभ िी प्रकल्प स होर् ि  रिलांब 

3.3.(अ). सिय प्रकल्पांसपठी समपन कपरणे 

 रिलांब स ठी सिण प्रकल्प ांन  सिणस ि िर्परे् जी सम न क िरे् रदसनू येत त त्य च  तपशील 
ख लीलप्रम रे् आहे. 

3.3.(अ).1 िैिपवनक ि इतर प्रशपसवनक / शपसकीर् मपन्र्तप 

जलसांपद  रिभ ग मध्ये ससचन प्रकल्प ची ब ांिक मे ह ती घेण्य अगोदि प्रकल्प स प्रश सकीय  म न्यत  
घेरे् आिश्यक असते. प्रकल्प ल  मळू प्रश सकीय म न्यत  रमळ ल्य नांति आिश्यकतेनसु ि सांबांरित 
प्र रिकिर् ांकडून िैि रनक म न्यत  प्र प्त होरे् गिजेचे असते. उद . कें द्र श सन च  िन सांििणन अरिरनयम 
2006, पयाििर् अरिरनयम 1986 ि त्य  अनषुांग ने िन्यजीि सांिक्षर् अरिरनयम 1972 ि त्य  अनषुांग ने 
म .सिोच्च न्य य लय मध्ये यरचक  द खल करुन त्य स म . सिोच्च न्य य लय ची म न्यत  घेरे्, प्रकल्प स 
पयाििर् रिषयक म न्यत  घेण्य स ठी पयाििर् आघ त अभ्य स (Environment Impact Assessment 
Report) तय ि किरे्, कें द्रीय जल आयोग ची म न्यत  घेरे् ईत्य दी. क ही प्रकल्प ांन  रिरशष्ट क म ांस ठी 
भ ितीय पिु तत्ि रिभ ग, भ ितीय िेल्िे इ. रिभ ग ांकडूनही पिि नगी घ्य िी ल गते.  

उपिोक्त प्रक िच्य  िेगिेगळय  म न्यत  आिश्यकतेनसु ि/प्रकल्प शी सांबांरित असल्य नसु ि घेण्य ची 
क यणि ही केली ज ते. पिि नग्य /मांजऱु्य  घेत न  जलसांपद  रिभ ग रशि य इति रिभ ग ांच ही सांबांि येतो. तसेच 
ि ज्य श सन चे इति रिभ ग ांसोबत, कें द्र श सन चे अखत्य िीतील रिभ ग ांच ही सांबांि येतो. सांबांरित असर् ऱ्य  
क यालय ांची मखु्य लये ही िेगिेगळय  रठक र्ी, ि ज्य त तसेच ि ज्य ब हेिही असत त. त्य मळेु आिश्यक ते 
प्रस्त ि तय ि किरे्, स दि किरे्, आिश्यकतेनसु ि त्टुीपतूणत  किरे्, प्रस्त ि म न्यतेस ठी प ठपिु ि  किरे्, 
म न्यतेसांदभात होर् ऱ्य  बैठक ांस ठी उपस्स्ित ि हरे् आरद ब बी य  प्रकल्प शी सांबांरित अरिक ऱ्य ांन  
ह त ळ व्य  ल गत त. अश  रिरिि म न्यत  घेण्य स ठी मोठ  क ल ििी ल गल्य मळेु पयाय ने प्रकल्प स ठी 
रिलांब झ लेल  रदसनू येतो. 

य  सांदभात पढुील प्रकल्प ांन  आिश्यक ििै रनक/इति रिभ ग ांच्य  म न्यत ांन  बि च क ल ििी 
ल गलेल  रदसनू येतो. 

(i) उध्िण पेनगांग  प्रकल्प ांतगणत ईस पिू, त .पसुद, रज.यितम ळ येिे पेनगांग  नदीिि ईस पिू ििर् 
ि मौजे स पळी, त .कळमनिुी , रज. सहगोली येिे कय ि ूनदीिि स पळी  ििर् अशी  2 ििरे् 
प्रस्त रित आहेत.  ईस पिू ििर् सन 1996 मध्ये परू्ण झ ले असनू स पळी ििर् पयाििर् 
म न्यते अभ िी अद्य प सरुू होऊ शकले न ही. 

(ii) न ांदेड रजल्य तील लेंडी प्रकल्प चे ििर् चे क म सरुू आहे. ति रप अांरतम पयाििर् म न्यत  
रमळण्य चे अनषुांग ने अद्य पही 3 ते 4 सांचलन लय च्य  म न्यत  रमळ लेल्य  न हीत. 

(iii) घुांगशी बिेॅज रज. अकोल स ठी  पयाििर्ीय म न्यत  रमळण्य च्य  प्ररक्रयेस 1 िषाच  
क ल ििी ल गल . उम  बिेॅज रज.अकोल  स ठी पयाििर्ीय म न्यत  अदय प प्र प्त झ लेली 
न ही. 

(iv) िन जमीन रमळण्य चे अनषुांग ने िन जमीन प्रस्त ि मांजिुी, रनिणनीकिर् स म न्यत  ई. 
म न्यत  प्र प्त झ ल्य रशि य प्रकल्प ची क मे ह ती घेत  आलेली न ही. अश  पद्धतीने 
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म न्यतेस ठी रिलांब  झ लेले प्रकल्प ांची म रहती परिच्छेद क्र. 3.3 (अ).3  मध्ये दशणरिण्य त 
आलेली आहे.   

उपिोक्त प्रक िे िैि रनक म न्यत /इति रिभ ग ांच्य  म न्यत  रमळण्य स ठी ल गलेल्य  क ल ििीमळेु 
रिलांब झ ल्य चे रदसनू येते. अश  प्रक िच्य  म न्यत  घेण्य स ठी रनस्श्चतच क ही क ल ििी ल गतो. आरर् 
त्य स ठी प्रकल्प अहि ल तय ि कित न  त्य सांबांिीचे रनयोजन किरे् अपेरक्षत असते. ति रप, य िरुन असे 
रदसनू येते की सदि म न्यत  रमळण्य स ठी कि िय च्य  यि योग्य क यणि ही सांबांिी योग्य रनयोजन किण्य त 
आलेले नव्हते. सिण मह मांडळ ांमध्ये ह  व्यिस्ि दोष रदसनु येतो. िन/इति रिभ ग च्य  म न्यत  घेण्य स ठीचे 
प्रस्त ि परिपरू्ण करुनच म न्यतेस ठी स दि केल्य स ह  क ल ििी रनस्श्चतच कमी होऊ शकतो.   

3.3.(अ).2 भसूां्पदन :- 

अ) जलसांपद  ख त्य स ससचन ि जलरिद्यतु रन मती प्रकल्प स ठी मोठय  प्रम र् त जरमनी सांप दन कि व्य  
ल गत त. जल शय, ििर् ची सभत, क लि ेि रितरिक , पचु्छ क लि,े िस हती ि क यालये, म ती ि दगड च्य  
ख र्ी, बडुीत के्षत् त ब रित होर् ऱ्य  िस्त्य ांस ठी, पयायी िस्त्य ांस ठी, पनुिणरसत ग िठ रे्, ई. सिण घटक ांस ठी 
जरमनी ल गत त. भसूांप दन तील झ लेल  उशीि/अडचर्ीमळेु प्रकल्प ांची उपिोक्तपरे् नमदू केलेली घटक क मे 
ह ती घेण्य च्य  क ल ििीत ि ढ होऊन पयाय ने प्रकल्प ची क मे परू्ण किण्य स ठी रिलांब झ ल्य चे रदसते. 

ब) प्रकल्प स ठी ल गर् ऱ्य  ख जगी जरमनी भसूांप दन रनयम 1894 च्य  तितुदीनसु ि सांप रदत किण्य त 
येत त. सदि क यद  ह  कें द्र श सन च  असनू ि ज्य च  अस  स्ितांत् भसूांप दन च  क यद  न ही. प्रचरलत 
पध्दतीनसु ि भसूप ांदन सांस्िेस (जलसांपद  ख ते), भसूांप दन अरिक ऱ्य कडे (महसलू ख ते) जरमनीचे प्रस्त ि 
प ठि ि ेल गत त आरर् रजल्ह रिक ऱ्य ांनी भसूांप दन अरिक ऱ्य ांम फण त जरमनीची सांयकु्त मोजर्ी, कलम-4, 
कलम-6, रनि ड  ज हीि किरे्, म िेज /मोबदल  ि टप किरे्, आरर् जरमनीच  त ब  भसूांप दन सांस्िेस देरे् 
इत्य दी क मे परू्ण कि िय ची असत त. मळु त 1894 च्य  क यद्य त भसूांप दन ची क यणि ही होण्य स ठी रिरशष्ट 
अस  क ल ििी रिहीत केलेल  नव्हत . ति रप कें द्र सिक िने सप्टेंबि 1984 मध्ये भसूांप दन च  सिु रित 
क यद  मांजिू केल . य  सिु रित क यद्य मध्ये क ही बदल किण्य त आले आहेत. त्य नसु ि : 

 भसूांप दन ची रिरिि स्ति ििील क यणि ही परू्ण किण्य स ठी एकूर् तीन िषाची क लमयाद  
ठििून रदली आहे.  

 कलम-4 अरिसचूनेच्य  प्ररसध्दीनांति एक  िषात कलम-6 ची क यणि ही (म्हर्जे सांप दन 
के्षत् ची ि अनषुांरगक तपरशल ची रनस्श्चती) परू्ण किरे् आिश्यक झ ले आहे.  

 कलम-6 च्य  प्ररसध्दीनांति दोन िषात रनि ड  ज हीि किरे् आिश्यक आहे. अन्यि  
भसूांप दन ची क यणि ही व्यपगत होते. 

क यद्य त ििील प्रक िच्य  सिु िर्  होऊनही भसूांप दन प्ररक्रयेतील क ल ििी अपेके्षप्रम रे् कमी झ लेल  न ही 
असे सरमतीने प्रपत् प ठिून सांकरलत केलेल्य  म रहतीिरुन रदसनू येते. य  ब बतीत महत्ि चे क िर् म्हर्जे 
भसूांप दन किर् िी सांस्ि  ि भसूांप दन अरिक िी हे िेगिगेळय  ख त्य त स्ितांत्परे् क म कित त. दोघ ांििती 
प्रश सकीय रनयांत्र् हे िेगिेगळय  अरिक ऱ्य ांचे आहे. भसूांप दन चे प्ररक्रयेमिील रिरिि टप्प्य ांमध्ये रिलांब 
झ ल्य स भसूांप दन च  अांरतम रनि ड  ज हीि किण्य स रिलांब होतो. प्रकल्प ची भसूांप दन प्रकिरे् ह त ळर् ऱ्य  
क यालय तील अरिक िी/कमणच िी य ांची रिक्त पदे बऱ्य च क ल ििीपयंत भिली न गेल्य स पयाय ने त्य च  
परिर् म भसूांप दन प्ररक्रयेिि होतो. भसूांप दन प्ररक्रयेतील रिरशष्ट टप्प्य चे िेळी सांप दन सांस्िेकडून रनिीच  
भिर्  न झ ल्य सही प्रकल्प ांन  रिलांब झ लेल  रदसतो. भसूांप दन प्रकिर्ी रिहीत क ल ििीत क यणि ही न 
झ ल्य मळेु प्रकिर् व्यपगत झ ले ि त्य मळेु रिलांब झ ल्य ची क ही उद हिरे्ही आढळून येत त. सांयकु्त मोजर्ी 
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िेळेत न होरे्, सांयकु्त मोजर्ीच्य  िेळी प्रकल्पग्रस्त ांनी केलेले अडिळे ि पयाय ने मलू्य ांकन स झ लेल  रिलांब 
इत्य दी क िर् ांमळेुही भसूांप दन प्ररक्रयेच्य  गतीिि परिर् म झ लेल  आढळून येतो. 

 भसूांप दन प्ररक्रयेमिील रिलांब कमी व्ह ि . भसूांप दन प्ररक्रय  अरिक गतीम न व्ह िी य  दृष्टीने 
मह ि ष्र जल ि ससचन आयोग ने रशफ िस क्र.-68 ि 69 अन्िये सिु िर्  प्रस्त रित केलेली आहे. पिांतु य  
ब बत क यणि ही झ लेली रदसनू येत न ही. 

       प्रकल्प चे भसूांप दन (िन जरमनीरशि य) कित ांन  रिरिि प्रकल्प ांन  झ लेल  रिलांब पढुील प्रम रे् रदसनू 
येतो. 

तक्तप क्र. 3.1 - भसूां्पदन प्रकरणी झपलेलप विलांब 

अ.   
क्र. 

मह मांडळ चे 
न ि 

प्रकल्प 
प्रक ि 

 प्रकल्प चे न ि भुसांप दन स ठी 
झ लेल  रिलांब 

शेि  

1 2 3 
 

4 5 6 
1 म.कृ.खो.रि.मां मोठे 1 नीि  देिघि प्रकल्प रज. परेु् 7 ते 10 िषण 

 2 दिूगांग  प्रकल्प रज. कोल्ह पिू (ड ि  क लि ) 7 िषण 
 3 च सकम न प्रकल्प रज. परेु् 1 ते 4 िषण 
 4 टेमघि प्रकल्प रज. परेु् 2 िषण  

5 भीम  सीन  जोड क लि  रज. सोल पिू 7 िषण  
मध्यम 1 सफण न ल  प्रकल्प रज. कोल्ह पिू 14 िषण 

 2 बेनीतुि  प्रकल्प रज. उस्म न ब द 8 िषण  
3 न गेि डी प्रकल्प रज. स त ि  7 िषण  
4 मोिर्  गिेुघि प्रकल्प रज. स त ि  3 िषण  
5 आांबे ओहोळ प्रकल्प रज. कोल्ह पिू 3 िषण  
6 सीन  प्रकल्प रज. अहमदनगि 2 िषण  

उ.सस.योजन  1 ि कुडे उ.सस.यो. रज. स ांगली 8 िषण  
2 रजहेकठ पिू उ.सस.यो. रज. स त ि  (पां.प.गहृ क्र. 3) 8 िषण  
3 रशि पिू उ.सस.यो. रज. सोल पिू (जोडक लि ) 1 ते 2 िषण  

2 रि.प .रि.म. 
न गपिू 

मोठे 1 रनम्न ििा प्रकल्प रज. ििा 1 ते 8 िषण  
2 ब िनिडी प्रकल्प रज. भांड ि  3 िषण  
3 अरुर् िती  प्रकल्प रज. यितम ळ 2 िषण  

मध्यम 1 पोिि  न ल  प्रकल्प रज. ििा (क लि /रितिीक ) 2 ते 8 िषण  
2 नििग ि प्रकल्प रज. यितम ळ 1 ते 8 िषण  
3 ट कळी डोल्ह िी प्रकल्प रज. यितम ळ 2 िषण  
4 बेंड ि  प्रकल्प रज. चांद्रपिू (बडुीतके्षत्)  

उ.सस.योजन  1 सोन पिू टोमट  उ.सस.यो. रज. चांद्रपिू 3 िषण  
3 त .प .रि.म मोठे 1 रनम्न त पी प्रकल्प रज. जळग ि 2 ते 10 िषण  

2 पनुांद प्रकल्प रज. न रशक 2 िषण  
3 ि घिू प्रकल्प रज. जळग ि  (क लि /रितिीक ) 2 ते 6 िषण  

मध्यम 1 न गन प्रकल्प रज. नांदिूब ि 10 िषण  
2 अांजनी प्रकल्प रज. जळग ि 2 ते 8 िषण  
3 बहुळ  प्रकल्प रज. जळग ि 6 िषण  



340 

 

अ.   
क्र. 

मह मांडळ चे 
न ि 

प्रकल्प 
प्रक ि 

 प्रकल्प चे न ि भुसांप दन स ठी 
झ लेल  रिलांब 

शेि  

1 2 3 
 

4 5 6 
4 शेळग ि बिेॅज रज. जळग ि 3 ते 7 िषण  
5 कम नी त ांड  प्रकल्प रज. जळग ि 6 िषण  
6 अमि िती प्रकल्प रज. िळेु (रितिीक ) 6 िषण  
7 रनम्न प ांझि  प्रकल्प रज. िळेु 4 ते 5 िषण  
8 ि डी शेि डी प्रकल्प रज. िळेु 2 ते 6 िषण  
9 सलुि डे बिेॅज रज. िळेु 2 ते 5 िषण  

10 ज मखेडी प्रकल्प रज. िळेु 2 िषण  
11 स िांगखेड  बिेॅज रज. नांदिुब ि 3 िषण  
12 रशिर् प्रकल्प रज. नांदिुब ि 2 िषण  
13 देहली प्रकल्प रज. नांदिुब ि 3 िषण  
14 म रर्कपुांज प्रकल्प रज. न रशक 4 ते 8 िषण  

4 को.प .रि.म मोठे 1 रतल्ल िी प्रकल्प रज. ससिदुगूण  5 ते 8 िषण   
2 सयूा प्रकल्प रज. ठ रे् (क लि ) 2 ते 7 िषण  
3 भ तस  प्रकल्प रज. ठ रे् (क लि ) 

भ तस  प्रकल्प ांतगणत ममुिी ििर् 
3 िषण 

 
4 तळांब  प्रकल्प रज. ससिदुगुण (बडुीत के्षत्) 5 िषण  

मध्यम 1 ज मद  प्रकल्प रज. ित्न रगिी 6 िषण  
2 सिांबळ  प्रकल्प रज. ससिदुगुण 6 िषण  
3 अरुर्  प्रकल्प रज. ससिदुगुण 2 ते 4 िषण  
4 नििडे प्रकल्प रज. ससिदुगुण 2 ते 3 िषण  
5 देिघि प्रकल्प रज. ससिदुगुण 1 ते 2 िषण  

5 गो.म.प .रि.म मोठे 1 लेंडी प्रकल्प रज. न ांदेड 2 ते 8 िषण  
2 रनम्न तेिर्  प्रकल्प रज. उस्म न ब द 2 ते 6 िषण  
3 रिष्र्पुिुी प्रकल्प टप्प  2 क ही बांि िे रज. 

औिांग ब द, ज लन , पिभर्ी 
2 ते 6 िषण 

 
4 कडि  प्रकल्प रज. न रशक 3 िषण  

मध्यम 1 ि कोद प्रकल्प रज. औिांग ब द 2 ते 11 िषण  
2 ि घोली प्रकल्प रज. उस्म न ब द 3 ते 8 िषण  
3 रशिन  ट कळी प्रकल्प रज. औिांग ब द 2 ते 6 िषण  
4 सांगमेश्िि प्रकल्प रज. उस्म न ब द 2 ते 5 िषण  
5 ब भळी बिेॅज रज. न ांदेड 2 ते 5 िषण  
6 उध्िण म न ि प्रकल्प रज. न ांदेड 2 ते 4 िषण  
7 क श्यपी प्रकल्प रज. न रशक 3 िषण  
8 िेर् पिू प्रकल्प रज. ल तिू 1 ते 4 िषण  

(सरमती प्रपत् क्र. 3.2.11, 3.3.12 - म रहतीिि आि िीत) 

 उपिोक्त प्रक िे भसूांप दन प्रकिरे् मांजिुीस ठी रिलांब ल गल्य चे रदसनू येते. तसेच क ही प्रकल्प ांचे 
ब बतीत भसूांप दन प्ररक्रयेच्य  सिुि तीच्य  क ळ तच (कलम 4 पिूी) रिलांब झ ल्य चे रदसनू येते.  
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भसूांप दन ची प्ररक्रय  परू्ण होण्य आिीच क लव्य च्य  रनरिद  क ढल्य मळेुही प्रकल्प ची क मे 
िेंग ळल्य चे रदसनू येते (उद . न गेि डी म.प्र. रज. स त ि , दि  म. प्र. रज. जळग ि, मांगरुळ म.प्र. रज. जळग ि, 
बहुळ  म. प्र. रज. जळग ि, कोले स तांडी प्र. रज. ित्न रगिी). भसूांप दन ची क यणि ही न कित , शेतकऱ्य ांन  
भसूांप दन ची नोटीस रमळ लेली नसत न  सधु्द  क यािांभ आदेश रदल्य चे रदसनू येते. (उद . कोंढ रे् प्रकल्प) 

क) भसूांप दन प्रकिरे् व्यपगत होरे् :- 

क ही प्रकल्प ांचे ब बत भसूांप दन प्रकिर्ी क यणि ही च ल ूअसत न  रिरहत क ल मयादेत क यणि ही न 
झ ल्य मळेु प्रकिरे् व् यपगत झ लेली आहेत. अशी प्रकिरे् व् यपगत झ ल्य मळेु भूसांप दन प्रकिर्ी पनुश्च: 
क यणि ही किण्य मध्ये ल गर् ऱ्य  क ल ििीमळेु रिलांब झ लेल  आहे. अश  प्रकल्प ांची न ांिे तसेच व्यपगत 
होण्य ची सिणस ि िर् क िरे् सरमतील  पढुील प्रम रे् रदसनू आलेली आहेत. 

1. तळांब  प्रकल्प रज. ससिदुगूण – 4 ग ि ांचे प्रस्त ि व्यपगत झ ले -  ििर् चे भसूांप दन प्रस्त ि 1983 
मध्ये महसलू ख त्य स स दि केले. ििर् बैठक ि बडुीत के्षत् चे 7 ग ि पैकी 3 ग ि चे रनि डे सन 
1988 पयणत ज हीि केले ि सन 1988 मध्ये जरमन त ब्य त रमळण्य स सरुुि त झ ली. ति रप 
िनजमीन रनिणनीकिर् प्रस्त ि अांरतम टप्प्य त येईपयंत प्रकल्प च्य  भसूांप दन प्ररक्रयेस जलसांपद  
रिभ ग ने पत् रद. 13.10.1992 अन्िये स्िरगती रदली. त्य मळेु 4 ग ि ांचे प्रस्त ि व्यपगत झ ले. 
श सन ने सन 1992 मध्ये रदलेली स्िरगती रद. 16.11.2000 च्य  पत् न्िये उठरिण्य त आलेली आहे.  
 

2. कृष्र्  कोयन  उपस  ससचन ये जन  रज. स ांगली – त क िी उपस  ससचन योजन  – त क िी मखु्य 
क लि  रकमी 76 ते 81 मिील भसूांप दन प्रस्त ि त मोजर्ीमध्ये क ही गट नांबिच  सम िेश नसल्य ने 
दरुूस्त मोजर्ी किण्य त आली. शेिे पतूणत  किरे्करित  भसूांप दन प्रस्त ि भरूमअरभलेख क यालय, 
रिट  ि रिशेष भसूांप दन क यालय, स ांगली य ांचे मध्ये पिस्पि पत् व्यिह ि मध्ये च ि िषाच  
क ल ििी गेल्य मळेु प्रकिर् व्यपगत झ ले.  
 

3. दरहग ि  रज. सोल पिू-14 प्रकिरे् – दरहग ि उपस  ससचन योजन  टप्प  क्र. 1 च्य  मखु्य क लव्य ची 
एकूर् 14 प्रकिरे् 1998 ते 2000 य  क ल ििीमध्ये रजल्ह रिक िी सोल पिू य ांचेकडे स दि किण्य त 
आली. पिांतु 2/3 िक्कमेपोटी रनिी जम  न केल्य मळेु सदिची प्रकिरे् रद. 2.12.2005 िोजी व्यपगत 
झ ली. 
 

4. सोन पिू टोमट  उपस  ससचन ये जन   रज. चांद्रपिू - 1 प्रकिर् –ि यझींग मेन क म करित चे 1 प्रकिर् 
महसलू रिभ ग कडून क ल ििी ल गल्य मळेु व्यपगत झ लेले आहे. 
 

5. हेटिरे् मध्यम प्रकल्प रज. ठ रे् - 32 प्रकिरे् व्यपगत झ ली  - लघ ु रितरिक ांस ठीची प्रकिरे् 
व्यपगत झ ली. 
 

6. रजहे कठ पिू रज. स त ि  - 2 प्रकिरे् (उध्िणग मी नरलक , बोगदे) व्यपगत झ ली 
 
भुसांप दन प्रस्त ि ांसांदभात जलसांपद  रिभ ग ि महसलू रिभ ग य ांनी अरिक समन्िय ने क म केले 

असते ति ही प्रकिरे् व्यपगत होण्य ची क यणि ही टळली असती. 

एकूर्च सिण मह मांडळ ांतगणत भसूांप दन प्रकिर्ी रिलांब झ लेल  आहे. भसूांप दन प्रस्त ि स दि 
कित ांन  परिपरू्ण नसरे्, आिश्यक रनिीच  भिर्  न होरे्, भसूांप दक सांस्ि  ि भसूांप दन अरिक िी य ांच्य  
समन्िय तील कमतित   असे व्यिस्ि दोष रदसनू येत त. 
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3.3.(अ).3 िनजमीन सां्पदन ि हथतपांतरण :- 

i)  जलसांपद  रिभ ग ांतगणत रिरिि मोठय , मध्यम, लघ ु ि उपस  ससचन योजन ांस ठी भसूांप दन ची 
क यणि ही कित असत न  क ही प्रकल्प ांमध्ये िनजमीनही ब रित होते. मळू प्रकल्प अहि ल त 
िनजमीन सांप दन स ठी ढोबळम न ने तितदू केली ज ते. 

प्रकल्प स ठी ल गर् ऱ्य  िन ख त्य च्य  अखत्य िीतील जरमनींची म रहती िन ख त्य कडून घेऊन 
त्य ांचे प्रस्त ि तय ि केले ज त त. य  प्रस्त ि त िन च  प्रक ि, घनत , त्य च्य  चतु:सीम , िनसांपत्तीचे िर्णन, 
जरमनीच  सखोलपर्  ि उत ि, जरमनीची िपू, अभय िण्य ि  ि खीि िन, द ुमळ सकि  िोक्य त असलेले 
िनस्पती ि प्र र्ीजीिन, त्य ांची न ि,े त्य ांचे के्षत्, िनउत्प दन, स्ि रनक लोकसांख्येत झ लेली ि ढ, आ िक 
स्स्िती, जळ ऊ ल कड च  परिर् म, इत्य दी म रहतीच  अांतभाि होण्य ची आिश्यकत  असते. 

   प्रकल्प च्य  पयाििर्ीय पिि नगीस ठी प्रस्त ि तय ि किण्य चे क म स्क्लष्ट आहे. िि उल्लेख 
केलेल्य  दह  ते ब ि  िेगिगेळय  रिषय ांििचे प्रत्यक्ष सिेक्षर् करुन पयाििर् िि होर् ऱ्य  
परिर् म ांच  ि त्य स ठीच्य  उप ययोजनेच  प्रस्त ि तय ि किरे् आिश्यक आहे. 

   िेगिेगळय  स्ति िि िन ख त्य च्य  अरिक ऱ्य ांकडून त्य िि क ढलेले शेिे ि त्य चे अनपु लन य मध्ये 
पर् खपू िेळ ज ते . पयायी िनीकिर् स ठी स्ि रनक रजल्हय ांमध्ये सिक िी जमीन उपलब्ि नसल्य स 
इति रजल्हय तनू अश  जरमनी उपलब्ि करुन घ्य व्य  ल गत त. बऱ्य च िेळ  अश  जरमनीची प्रति िी 
िन ख त्य च्य  अरिक ऱ्य ांन  म न्य नसते. झडुपी जांगल हे िन के्षत् त अांतभूणत केल्य मळेू (रडगे्रडेड िन 
म्हर्नू सांबोिले ज ते) पयायी िनीकिर् स ठी असे िनके्षत् दपु्पटीने द्य ि ेल गते.  य  जरमनी तटुक 
तुटक अस ूनयेत अशी िन ख त्य ची म गर्ी  असते. अश  सिण म रहतीच  अांतभाि करुन अहि ल 
तय ि किरे् हे क म अत्यांत रजकीिीचे ि िेळ ल गर् िे आहे. अश  प्रक िचे दोन प्रस्त ि कें द्र 
सिक िच्य  दोन िेगिेगळय  सल्ल ग ि/तज्ञ सरमत्य ांपढेु म ांडून पिि नगी रमळरिरे् आिश्यक आहे. 

   अशी पिि नगी दोन टप्प्य त रदली ज ते. प्रिम तत्ित: पिि नगी ि नांति अांरतम पिि नगी.   तत्ित: 
पिि नगी नांतिही प्रकल्प ची क मे परू्णपरे् ह ती घेत  येत न हीत. अांरतम पिि नगीस ठी सरमतीने 
तत्ित: पिि नगीच्य  िेळी घ तलेल्य  सिण अटींची पतूणत  कि िी ल गते. त्य तील दोन प्रमखु अटी 
म्हर्जे, पयायी जमीन ही िन ख त्य च्य  (7/12 िि) म लकी हक्क ची किरे् ि पयायी िनीकिर् स ठी 
ल गर् िी सकमत िन ख त्य ल  सपुदूण किरे्. य  दोन्ही ब बींची पतूणत  केल्य रशि य अांरतम पिि नगी 
(कें द्र श सन कडून) रमळत न ही. य  प्ररक्रयेमध्ये बि च क ल ििी ल गल्य चे सरमतीने सांकरलत 
केलेल्य  म रहतीिरुन रदसनू आलेले आहे. दोन अहि ल तय ि किण्य ची प्ररक्रय , त्य स मांजिुी 
रमळरिण्य स ठी ल गर् ि  उशीि इत्य दीमळेु एकूर्च होर् ि  रिलांब य मळेु ि ज्य तील अनेक 
महत्ि चे प्रकल्प अडून पडलेले आहेत, असे रदसनू येते.   

सन 1980 मध्ये िन सांिक्षर् क यद  झ ल्य प सनू ज्य  प टबांि िे प्रकल्प ांमळेु िन ख त्य च्य  जरमनींन  
उपसगण पोचत असेल, अश  प्रकल्प ांची ब ांिक मे िन जरमनींच्य  हस्त ांतिर् स ल गत असलेल्य  रिलांब मळेु 
दीघणक ळ िेंग ळल्य चे रनदशणन स येते.  

ii)     क ही प्रकल्प ांची क मे कित ांन  प्रकल्प च्य  ििर् स्िळी/बडुीत के्षत् त/क लि  सकि  रितरिक  इ. 
घटक ांचे क म मध्ये िनजमीन क ही प्रम र् त सांप रदत कि िी ल गलेली आहे. ि ज्यभि तील 
सद्यस्स्ितीत ब ांिक म िीन प्रकल्प ज्य मध्ये क ही अांशी िनजमीन सांप रदत किण्य त आली त्य च  
तपशील ख लील प्रम रे् आहे. 
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तक्तप क्र. 3.2 

अ. 
क्र. 

प्रकल् प्रकपर एकूण 
बपांिकपमपिीन 

प्रकल् 

िन जमीन सां्पवदत 
करण्र्पत आली असे 

प्रकल् 

टक्केिपरी 

1 मोठे  54 17 31 

2 मध्यम  86 28 33 

3 उपस  ससचन योजन  41 15 37 

 एकूण  :- 181 60 33 

                (सरमती प्रपत् क्र. 3.4.13  ि  प्रकल्प ांच्य  म रहतीिि आि िीत) 

 उपिोक्त तक्त्य िरून असे रदसनू येते की, ि ज्य तील सद्यस्स्ितीतील ब ांिक म िीन (मोठे, मध्यम ि 
उ.रस.यो.) असलेल्य  181 प्रकल्प ांपैकी 60 प्रकल्प ांस ठी िन जमीन सांप रदत कि िी ल गलेली आहे.  य ांचे 
एकूर् प्रकल्प शी प्रम र् 33 टक्के एिढे आहे. िनजमीन सांप दन किण्य च्य  प्ररक्रयेस ठीच  क ल ििी 
तप सल  असत  तो कमीत कमी 2 िषाप सनू ते ज स्तीत ज स्त 26 िषापयंत ल गल्य चे रदसनू येते. 

सन 1979 पयणत प्रकल्प स ठी ल गर् ऱ्य  िनजरमनीचे िन ख त्य कडून हस्त ांतिर् करुन घेण्य स ठी 
फ िशी अडचर् येत नव्हती. 1980 च्य  क यद्य न्िये म त् असे हस्त ांतिर् किरे् फ िच अडचर्ीचे ि 
गुांत गुांतीचे झ ले आहे. त्य मळेु सध्य चे ब ांिक म िीन ि भरिष्यक लीन प्रकल्प अडचर्ीत स पडले आहेत. 
1980 च्य  िनसांिक्षर् क यद्य ांतगणत िनेति क म स ठी िनख त्य ची जमीन हस्त ांतरित करून घेण्य ब बतचे 
रनयम आरर् म गणदशणक तत्िे 1992 स ली कें द्र श सन ने प्रसतृ केली. य  सांदभात नरिन रनयम िली 10 
ज नेि िी 2003 अन्िये प्रस्ततृ किण्य त आलेली आहे. िषण 1992 मिील रनयम िली नसु ि प्रस्त ि 
स दिीकिर् स ठी कि िय च्य  नमनु  अजामध्ये िषण 2003 मिील रनयम िलीनसु ि सिु िर्  किण्य त 
आलेली आहे. य  म गणदशणक तत्ि ांनसु ि प्रकल्प ल  ल गर् ऱ्य  जरमनीचे प्रस्त ि कें द्र श सन च्य  " िन आरर् 
पयाििर् " ख त्य कडे प ठिून त्य ांची िीतसि मांजिुी घेरे् बांिनक िक झ ले आहे. य तील तितुदीचे उल्लांघन 
झ ल्य स त्य  रिरुद्ध गनु्हेग िी स्िरुप ची क यणि ही किण्य ची तितदूही सध्य च्य  क यद्य त आहे. सिण 
जलरिद्यतु-प्रकल्प ि ज्य ांचे ल भके्षत् 10,000 हेक्टि पेक्ष  ज स्त आहे असे प टबांि िे प्रकल्प य स ठी कें द्र 
श सन च्य  िन ि पयाििर् मांत् लय कडून " िन ि पयाििर्ीय " दृष्टीकोन तनू प्रकल्प स पिि नगी घेरे्  
बांिनक िक आहे. 10,000 हेक्टि पेक्ष  ल भके्षत् कमी असलेल्य  प्रकल्प स फक्त  " पयाििर् च्य  " 
पिि नगीतनू सटू रदलेली आहे. अश  प्रकल्प स ठी िनख त्य ची जमीन जि ल गत असेल ति त्य  जरमनीचे के्षत् 
रकतीही कमी असले तिी त्य स ठी कें द्र श सन कडून ते के्षत् हस्त ांतिर् करून घेण्य ची मांजिुी आिश्यक आहे. 

 िषण 2003 मध्ये प्रसतृ केलेल्य  रनयम िलीनसु ि िनजमीन जि सांप रदत कि िय ची असेल त्य चे 
प्रस्त ि कोर्त्य  पध्दतीमध्ये तय ि कि िय चे, प्रस्त ि मध्ये स दि कि िय ची रिरिि प्रक िची म रहती/ब बी य  
स्पष्ट किण्य त आलेल्य  आहेत. य  रनयम िली से बत प्रस्त ि स ठीच  नमनु  प्रपत् (परिरशष्ट क्र. 3.1 मध्ये) 
जोडण्य त आलेले असनू त्य  प्रपत् मध्ये रिरिि ब बी नमदू किण्य त आलेल्य  आहेत. य  रनयम िली मध्ये 
िनजरमनीस ठीच  प्रस्त ि परिपरू्ण स्िरुप त स दि कि ि  अन्यि  प्रस्त ि रिच ि त न घेत  पित प ठरिण्य त 
येईल असे सिणस ि िर् सचून  क्र. 3 मध्ये स्पष्ट किण्य त आलेले आहे. रनयम क्र.-6 (2) ि 8 मध्ये प्रस्त ि ची 
क यणि ही परू्ण किण्य सांबांिी ल गर् ि  क ल ििी स्पष्ट किण्य त आलेल  आहे. य नसु ि ि ज्य स्ति ििील 
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क यालय कडून निीन प्रस्त ि स ठी ज स्तीत ज स्त 90 रदिस ांच्य  क ल ििीत तसेच नतूनीकिर् चे 
प्रस्त ि स ठी 60 रदिस चे क ल ििीत  क यणि ही परू्ण करुन, तसेच कें द्र सिक ितफे परिपरू्ण प्रस्त ि सरमतीच  
सल्ल  घेऊन 60 रदिस ांचे मयादेत रनक ली क ढ िे असे स्पष्ट किण्य त आलेले आहे. 

 उपिोक्त रनयम िली ि म गणदशणक तत्त्िे रिच ि त घेत  जेंव्ह  िन जमीन ही िनेति क म स ठी 
ि पि िय ची आहे त्य स ठी परिपरू्ण प्रस्त ि िनख त्य कडे स दि किरे् आिश्यक होते. पिांतु अश  बहुत ांशी 
प्रकल्प ांचे प्रस्त ि ांमिील त्टुी पतूणतेमध्ये क ल ििी ल गलेल  रदसतो. 

 िनजमीन सांप दन/हस्त ांतिर् किण्य स ठी ज्य  प्रकल्प ांन  5 िषापेक्ष  ज स्त क ल ििी ल गल  त्य ांची 
न िे ख लीलप्रम रे् आहेत. 

तक्तप क्र. 3.3 – िनजमीन मपन्र्तेसपठी झपलेलप विलांब 

अ.   
क्र. 

मह मांडळ चे न ि प्रकल्प प्रक ि प्रकल्प चे न ि िनजमीन प्रस्त ि मांजिुी, 
रनिणनीकिर् स म न्यत  
िनजमीन हस्त ांतिर् इ. 
स ठी झ लेल  रिलांब 

1 2 3 
 

4 5 
1 म.कृ.खोरि.मां मोठे 1 स ांगोल  श ख  क लि  रज. 

सोल पिू 
8 िषण 

2 टेमघि प्रकल्प रज. परेु् 11 िषण 
3 गुांजिर्ी प्रकल्प रज. परेु् 15 िषण 

मध्यम 1 प टग ि प्रकल्प रज. कोल्ह पिू 14 िषण 
2 मोिर्  गिेुघि प्रकल्प रज. स त ि  10 िषण 
3 ज ांबिे प्रकल्प रज. कोल्ह पिू 9 िषण 
4 ि मर्ी प्रकल्प रज. कोल्ह पिू 10 िषण 

उ.सस.योजन  1 जन ई रशिस ई रज. परेु् 11 िषण 
2 रि.प .रि.म. 

न गपिू 
मोठे 1 हुमन प्रकल्प रज. चांद्रपिू 26 िषण 

2 आजनसि  प्रकल्प रज. ििा 11 िषण 
मध्यम 1 डोंगिग ि प्रकल्प रज. चांद्रपिू 18 िषण 

2 तोिर्  प्रकल्प रज. बलुढ र्  12 िषण 
3 मन प्रकल्प रज. बलुढ र्  8 िषण 
4 उत िळी प्रकल्प रज. बलुढ र्  8 िषण 

उ.सस.योजन  1 पळसग ि आमडी रज. चांद्रपिू 9 िषण 
3 त .प .रि.म मोठे 1 पनुांद प्रकल्प रज. न रशक 8 िषण 

2 ि घिु प्रकल्प रज. जळग ांि 7 िषण 
मध्यम 1 मोि प्रकल्प रज. जळग ांि 16 िषण 

2 मांगरुळ प्रकल्प रज. जळग ांि 15 िषण 
3 दि  प्रकल्प रज. नांदिुब ि 11 िषण 
4 गळु प्रकल्प रज. जळग ांि 10 िषण 
5 म रर्कपुांज प्रकल्प रज. न रशक 5 िषण 

  
उ.सस.योजन  1 बोदिड परिसि, रज. जळग ि 10 िषण 

2 पद्म लय -2 उरसयो रज. जळग ि 8 िषण 
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अ.   
क्र. 

मह मांडळ चे न ि प्रकल्प प्रक ि प्रकल्प चे न ि िनजमीन प्रस्त ि मांजिुी, 
रनिणनीकिर् स म न्यत  
िनजमीन हस्त ांतिर् इ. 
स ठी झ लेल  रिलांब 

1 2 3 
 

4 5 
4 को.प .रि.म. मोठे 1 सयुा प्रकल्प रज. ठ रे् 19 िषण 

2 रतल्ल िी प्रकल्प रज. ससिदुगुण 5 िषण 
3 भ तस  ििर् टप्प -2, रज. ठ रे्  25 िषण 
4 तळांब  प्रकल्प रज. ससिदुगुण 8 िषण 

मध्यम 1 निडिे प्रकल्प रज. ससिदुगुण 12 िषण 
2 देहिजी प्रकल्प रज. ठ रे् 7 िषण 
3 स ांबिकुां ड प्रकल्प रज. ि यगड 8 िषण 

(मखु्यत: सरमती प्रपत् क्र. 3.4.13 ि प्रकल्परनह य म रहतीिि आि िीत) 

य  रशि य ख लील प्रकल्प ांमध्येही िनजमीन म न्यतेस ठी रिलांब झ लेल  रदसनू येतो.  

रशि पिू रज. सोल पिू, अरुर् िती प्रकल्प रज. यितम ळ, उध्िण ििा प्रकल्प रज. अमि िती, पेंच प्रकल्प रखडशी 
पिुक क लि  रज. न गपिू, रनम्न पैनगांग  प्रकल्प रज. यितम ळ, मदन नदी प्रकल्प रज. चांद्रपिू, बेंड ि  प्रकल्प 
रज. चांद्रपिू, बोडीन ल  प्रकल्प, रज. अमि िती, उम  बिेॅज, रज. अकोल , सोंडय टोल  उरसयो, रज. भांड ि , 
झ ांशीनगि उरसयो, रज. गोंरदय , सिेुि ड  उरसयो, रज. भांड ि , बोिघ ट उरसयो, रज.चांद्रपिू, ि घोली बटुी उरसयो, 
रज. चांद्रपिू, ििा बिेॅज रज. यितम ळ, रनम्न प ांझि  प्रकल्प रज. िळेु, ििर्ग ि तळिले परिसि उरसयो रज. 
जळग ि, कुऱ्ह  िडोद  इसल मपिू उरसयो रज.जळग ि, सलुि डे ज यफळ उरसयो रज.जळग ि, प्रक श  बिु ई 
उरसयो रज.नांदिूब ि, हेटिरे् प्रकल्प रज. ि यगड, कोले स तांडी रज. ससिदुगुण, सिांबळ  प्रकल्प रज. ससिदुगुण 

  िनजमीन प्रस्त ि परिपरू्ण स दि न झ ल्य स ि तत्सांबांिी इति मदु्य ांची त्टुीपतूणतेस ठी / पत्व्यिह ि 
बि च क ल पव्यय िेगिगेळय  स्ति िि रदसनू येतो. उद हिर्  द खल प च प्रकल्प ांच्य  [1) हुमन प्रकल्प 2) 
पळसग ि आमडी उपस  ससचन योजन  3) ि मर्ी प्रकल्प 4) मोिर्  गिेुघि प्रकल्प 5) रशि पिू उपस  ससचन 
योजन ] िनजमीन प्रस्त ि मांजिुीस ठी क यणि ही दशणरिर् ि  तक्त  (movement sheets) य  सोबत परिरशष्ठ 
क्र 3.2 (अ, ब, क, ड, इ) म्हर्नू जोडण्य त आलेले आहेत. 

  प्रकल्प ांस ठी िनजमीन सांप रदत झ ली नव्हती त्य मळेु प्रकल्प स ठी रनिी असनूही प्रकल्प ांची क मे 
सरुू कित  आली न हीत. तसेच िनजमीन हस्त ांतिर् ची अांरतम म न्यत  न रमळ ल्य मळेु प्रकल्प मध्ये 
जलसांचय स सरुुि त कित  आली न ही. त्य मळेु अश  प्रकिर्ी प्रकल्प चे क म परू्ण किण्य स रिलांब झ ल . 
असे प्रकल्पही सरमतीस आढळून आले आहेत. 

 ििील म रहतीिरुन  असे रदसते की, िनरिभ ग च्य  म गणदशणक सचुन ांनसु ि / त्य ांच्य  रनयम िलीप्रम रे् 
प्रस्त ि तय ि न केल्य ने पत्व्यिह ि त बि च क लपव्यय झ ल  आरर् त्य च  परिर् म एकूर् प्रकल्प 
क ल ििीत ि ढ होण्य मध्ये झ ल .   
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3.3.(अ).4 विथिपव्तपांचे ्नुियसन :- 

जलसांपद  रिभ ग ांतगणत रिरिि प टबांि िे प्रकल्प ांस ठी मोठय  प्रम र् िि शेतजरमनीचे सांप दन कि ि े 
ल गते. त्य चप्रम रे् बडुीत के्षत् तील ग िठ र् ांचे पर् सांप दन कि ि ेल गते. त्य मळेु त्य  ग ि तील िरहि श ांचे 
पनुिणसन ह  एक महत्ि च  घटक प्रकल्प ांच्य  उभ िर्ीमध्ये असतो. 

ससचन प्रकल्प च्य  बडुीत के्षत् तील लोक ांचे/ग ि ांचे पनुिणसन चे क म महसलू ि पनुिणसन 
रिभ ग कडून प्रकल्पग्रस्त ांचे पनुिणसन अरिरनयम नसु ि किण्य ची तितदू आहे. य  क म स प्रकल्पब रित ांच्य  
रििोि मळेु, न्य य लयीन प्रकिर् ांमळेु ि प्रश सकीय ब बींमळेु रिलांब झ ल्य चे रदसनू येते. 

प्रकल्पग्रस्त ांचे पनुिणसन किण्य ब बत “मह ि ष्र प्रकल्प रिस्ि रपत ांचे पनुिणसन अरिरनयम-1976” 
रदन ांक 11 म चण 1977 प सनू अांमल त आल . सदि 1976 च्य  क यद्य च्य  ज गी निीन क यद  “मह ि ष्र 
प्रकल्प ब रित व्यक्तींचे पनुिणसन अरिरनयम 1986” तय ि किण्य त आल . य  निीन क यद्य तील तितुदींची 
अांमलबज िर्ी 1 ज नेि िी 1990 प सनू सरुु झ ली आहे. प्रस्तुत क यद  बडुीत के्षत् रकम न 50 हे. सकि  एख दे 
ग िठ र् ब रित होत असेल ति ल ग ूहोत असल्य ने तो बहुसांख्य प टबांि िे प्रकल्प ांन  आपोआपच ल ग ूहोतो. 

सदि क यद्य तील तितदुीनसु ि बडुीत ग िठ र् ऐिजी निीन ग िठ र् उभ रुन न गिी सरुिि  (रिहीि, 
श ळ , सम जमांदीि, िीजपिुिठ , िस्ते, गट िी ई. एकूर्-13) पिुिून, घि ब ांिर्ीस ठी कजण देऊन पनुिणसन 
किरे्, प्रकल्पब रित म्हर्नू सिलती-सरुिि  देरे्, इत्य दी ब बी अांतभूणत आहेत. य  न गिी सरुिि ांच्य  सांख्येत 
ि ढ होऊन आत  13 ऐिजी 18 न गिी सरुिि  द्य िय च्य  आहेत. न गिी सरुिि ांची क मे िेगिेगळय  
क ल ििीत झ ल्य स ि िेळीच हस्त ांतिर् न झ ल्य स पनुिणसन च्य  क यणि हीस रिलांब झ ल्य चे सरमतील  
रनदशणन स आलेले आहे. 

पनुिणरसत निीन ि  रिस्त रित ग िठ र् त न गिी सरुिि  पिुरिण्य ची जब बद िी रजल्ह  परिषदेकडून 
1 एरप्रल 1991 प सनु क ढून घेऊन जलसांपद  रिभ ग कडे (प्रकल्प अरिक िी) सोपरिण्य त आलेली आहे. 

बडुीत के्षत् त गेलेल्य  घि ांच्य  रमळ लेल्य  सकमतीतनू निीन घि ब ांिण्य ची असमिणत , नकुस न 
भिप ईची िक्कम रमळण्य स ल गर् ि  उशीि, प्रत्यक्ष तील नोकऱ्य ांची द ुमळत , पनुिणरसत ग ि तील न गिी 
सरुिि ांमिील उर्ीि  इत्य दी क िर् ांमळेु प्रकल्पब रित ांकडून प्रकल्प चे क म स िेळोिेळी रििोि होऊन 
प्रकल्प चे क म बांद पडल्य चे ि क ल ििीत ि ढ झ ल्य चे रदसते. निीन ग िठ र् तील पनुिणसन स ठी 
प्रकल्प तील प र्ी स ठरिण्य च्य  िषापयंत ि ांबरे् रहत िह न ही. पिांतु मोठय  प्रकल्प चे बडुीत के्षत् त अनेक 
ग ि े ब रित होत असल्य मळेु टप्प्य टप्प्य ने पनुिणसन ची क यणि ही ह ती घेतली तिीही प्रकल्पग्रस्त ांनी 
स्िल ांतरित होण्य स प्ररतस द न रदल्य मळेुही रिलांब झ लेल  आहे. क ही िेळ  न्य य लयीन प्रकिरे् 
उद्भिल्य मळेुही प्रकल्प स रिलांब झ लेल  रदसनू आल  आहे. 

निीन ग िठ र् त स्िल ांतिर् स उशीि झ ल्य स त्य  ग ि तील केलेली न गिी सरुिि ांची क मे उपेरक्षत 
ि हून क ही िेळ  खि ब होत त. त्य  ब बी ससु्स्ितीत आर्ण्य स/पनुणस्ि रपत किण्य स पनु्ह  िेळ ल गतो ि 
पनुिणसन स रिलांब होतो. अशी ही क िरे् रदसनू आलेली आहेत. 

प्रकल्पग्रस्त ांन  ल भके्षत् त पयायी ज रमनीचे ि टप सकि  प्रकल्पग्रस्त ांन  भखूांड ि टप न झ ल्य मळेु ही 
पनुिणसन चे क यणि हीस रिलांब झ लेल  आढळतो. 

क ही िेळ  प्रकल्पग्रस्त ांकडून पनुिणसन सच रििोि अशी भरूमक  घेतली ज ते. पनुिणसन स ठी 
रनिडलेल्य  ग िठ र् च्य  ज गेस ठी/स्िळ स ठी रििोि होऊन त्य मळेु प्रकल्प चे क म ि ांबरिरे् अश ही घटन  
क ही प्रकल्प ांच्य  ब बत घडलेल्य  रनदशणन स आल्य . पनुिणसन ही एक अिघड अशी स म रजक प्ररक्रय  आहे 
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ि त्य मळेु प्रकल्पग्रस्त ांच्य  मलूभतू अडचर्ींचे रनि क िर् होत न ही तो पयणत सतत रििोि होऊन प्रकल्प 
परू्णत्ि िि त्य च  परिर् म होतो. हे सिणत् रदसनू येते 

(i) पनुिणसन ची क यणि ही परू्ण न झ ल्य मळेु ज्य  प्रकल्प ांन  रिलांब झ ल  त्य बिलची रनस्श्चत म रहती 
पढुील प्रम रे् आहे. 

तक्तप क्र. 3.4 

अ.   
क्र. 

मह मांडळ चे न ि प्रकल्प 
प्रक ि 

 प्रकल्प चे न ि पनुिणसन स ठी क यणि ही 
न झ ल्य मळेु झ लेल  

रिलांब 
1 2 3 

 
4 5 

1 म.कृ.खो.रि.मां मोठे 1 गुांजिर्ी प्रकल्प रज. परेु् 18 िषण 
2 च सकम न प्रकल्प रज. परेु् 16  िषण 
3 िोम बलकिडी प्रकल्प रज. स त ि  3 िषण 

मध्यम 1 ि ांग प्रकल्प रज. स त ि  15  िषण 
2 मोिर्  गिेुघि प्रकल्प रज. स त ि  10 िषण 
3 उत्तिम ांड प्रकल्प रज. स त ि  10 िषण 
4 ि मर्ी प्रकल्प रज. कोल्ह पिू 13 िषण 
5 आांबे ओहोळ प्रकल्प रज. कोल्ह पिू 12  िषण 
6 बेनीतुि  प्रकल्प रज. उस्म न ब द 12 िषण 

2 रि.प .रि.म.  मध्यम 1 सपन प्रकल्प रज. अमि िती 3 िषण 
3 त .प .रि.म मध्यम 1 रनम्न प ांझि  प्रकल्प रज. िळेु 2 िषण 

2 रशिर् प्रकल्प रज. नांदिुब ि 2 िषण 
3 देहली प्रकल्प रज. नांदिुब ि 3 िषण 

4 को.प .रि.म मोठे 1 सयुा प्रकल्प रज. ठ रे् 10 िषण  
5 गो.म.प .रि.म मोठे 1 उध्िण कुां डरलक  प्रकल्प रज. बीड 6 िषण 

 य  व्यरतरिक्त ख लील प्रकल्प ांमध्येही पनुिणसन मळेु रिलांब झ लेल  रदसनू येतो.  

 उिमोडी प्रकल्प, रज. स त ि , गोसीखदुण प्रकल्प, रज. भांड ि , रनम्न ििा प्रकल्प रज. ििा, खडकपरू्ा 
प्रकल्प रज. बलुढ र् , रजग ि प्रकल्प रज. बलुढ र् , रनम्न पेढी प्रकल्प रज. अमि िती, ि घिू प्रकल्प रज. 
जळग ि, रनम्न त पी प्रकल्प रज. जळग ि, अांजनी प्रकल्प रज. जळग ि, ि डी शेि डी प्रकल्प रज. िळेु, रनम्न 
दिुन  प्रकल्प रज. पिभर्ी, ज यकि डी प्रकल्प टप्प  2 रज. बीड, लेंडी प्रकल्प रज. न ांदेड, उध्िण प्रिि  प्रकल्प 
रज. अहमदनगि, न ांदिू मिमेश्िि प्रकल्प रज. न रशक, रशिन  ट कळी प्रकल्प रज. औिांग ब द, ि कोद प्रकल्प 
रज. औिांग ब द, रतल्ल िी प्रकल्प रज. ससिदुगुण, तळांब  प्रकल्प रज. ससिदुगुण, देहिजी प्रकल्प रज. ठ रे्, गडनदी  
प्रकल्प रज. ित्न रगिी, ज मद  प्रकल्प रज. ित्न रगिी, कोले स तांडी प्रकल्प रज. ससिदुगुण, देिघि प्रकल्प, रज. 
ससिदुगुण, अरुर्  प्रकल्प रज. ससिदुगुण, निडिे प्रकल्प रज. ससिदुगुण, 

 (ii) पनुिणसन ची क मे कित न  न गिी सरुिि मध्ये (13 िरुन 18) ि ढ झ ल्य मळेु ज्य  प्रकल्प ांमध्ये 
अरतरिक्त क ल ििी ल गल  त्य ांची न िे पढुीलप्रम रे्. 
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अ) मोठे प्रकल् :-कृष्र्  प्रकल्प रज. स त ि , ब िनिडी प्रकल्प रज. भांड ि , ऊध्िण ििा प्रकल्प 
रज. अमि िती, रनम्न पेढी प्रकल्प रज. अमि िती, ि घिू प्रकल्प रज. जळग ि, रनम्न दिुन  प्रकल्प 
रज. पिभर्ी, ज यकि डी टप्प -2 रज. बीड प्रकल्प, ऊध्िण पेनगांग  प्रकल्प रज. यितम ळ  
 

ब)    मध्र्म प्रकल् :-रशिन  ट कळी प्रकल्प रज. औिांग ब द, ऊध्िण कुां डरलक  प्रकल्प रज. बीड, 
न ांदिू मिमेश्िि  प्रकल्प रज. न रशक 

(iii) य  रशि य प्रकल्पग्रस्त ांन  पयायी जरमनीचे ि टप न झ ल्य मळेु नीि  देिघि रज. परेु्, गुांजिर्ी रज. परेु्, 
उिमोडी रज. स त ि , गोसी खदुण रज. भांड ि , तळांब  रज. ससिदुगुण य  मोठय  प्रकल्प ांन  ि कुड ळी  रज. 
स त ि , उत्तिम ांड रज. स त ि , देहिजी रज. ठ रे् य  मध्यम प्रकल्प ांन  पनुिणसन ची क यणि ही परू्ण 
होण्य स उशीि झ लेल  आहे. 

(iv) तसेच प्रकल्पग्रस्त ांन  भखूांड ि टप ची क यणि ही परू्णपरे् िळेेत न झ ल्य मळेु उिमोडी रज. स त ि , 
गोसीखदुण, रज. भांड ि , बेंबळ  रज. यितम ळ, रनम्न दिुन  रज. पिभर्ी, न ांदिू मिमेश्िि प्रकल्प रज. 
न रशक य  मोठय  प्रकल्प ांन  ि कुड ळी रज. स त ि , उध्िण कुां डरलक  रज. बीड, ज मद  रज. ित्न रगिी, 
अरुर्  रज. ससिदुगुण, निडिे रज ससिदुगुण., सिांबळ  रज. ससिदुगुण  य  मध्यम प्रकल्प ांन  पनुिणसन च्य  
क यणि हीस ठी रिलांब झ लेल  आहे. 

 उपिोक्त तपरशल नसु ि पनुिणसन चे क यणि हीस कमी अरिक रिलांब झ लेले मोठे प्रकल्प -25 ि मध्यम 
प्रकल्प -27 असे एकूर् 52 प्रकल्प आहेत. त्य ची एकूर् मोठ्य  ि मध्यम अश  140 ब ांिक म िीन प्रकल्प शी 
टक्केि िी ही 37 % एिढी येते. पनुिणसन च्य  क यणि हीस झ लेल  रिलांब ह  2 िषाप सनू 18 िषापयंत रदसनू 
येतो. पनुिणसन ची प्ररक्रय  परू्ण किण्य आिीच रनरिद  क ढण्य त आल्य मळेुही प्रकल्प ची क मे िेंग ळत 
िह त त असेही रदसते. 

 प्रकल्प चे क म कित न  जी कुटुांबे / जे लोक, प्रकल्पग्रस्त/ प्रकल्पब रित होर् ि आहेत त्य ांचे पनुिणसन 
योग्य रितीने तसेच सलुभतेने होण्य स ठी मह ि ष्र जल ि ससचन आयोग ने रशफ िस क्र.72, 73, 74 ि 75 
अन्िये सिु िर् /सचून  केलेल्य  आहेत. य  सचून ांची/रशफ िशींची दखल घेण्य त आली असती ति 
पनुिणसन ची क मे अरिक प्रभ िीपरे् परू्ण होऊन रिलांब कमी होऊ शकल  असत .  

 प्रकल्पग्रस्त ांचे पनुिणसन निीन ग िठ र् त कित ांन  न गिी सरुिि ांची क मे िेगिेगळय  क ल ििीत होरे् 
ि  िेळीच हस्त ांतिीत होरे्, स्िल ांतिर् स उरशि होरे् ि पयाय ने पनुिणसन स उरशि होरे् असे व्यिस्ि  दोष 
सिणत् रदसनू येत त. प्रकल्प च्य पनुिणसन ची क मे ही पिुणतय िीची क मे म्हर्नू ह ती घेरे् योग्य ठिेल.  

3.3.(अ).5 वनिीच्र्प अनु् लब्ितेमळेु विलांब :- 

प्रकल्प अहि ल तय ि कित न  प्रकल्प ांचे क म परू्ण किण्य स ठी भौरतक ि आ िक क यणक्रम ची 
आखर्ी प्रस्त रित किण्य त येते. प्रकल्प स प्रश सकीय म न्यत  प्र प्त झ ल्य नांति लगेच आिश्यकतेनसु ि 
प्ररतिषी रनिी उपलब्ित  होईल, असे गहृीत िरून फक्त त ांरत्क क म स ठी ल गर् ि  क ल ििी रिच ि त 
घेऊन प्रकल्प च  क ल ििी ठिरिल  ज तो. प्रत्यक्ष त प्रश सकीय म न्यत  अांद जपत्क नसु ि सकि  प्रकल्प 
अहि ल तील आ िक क यणक्रम नसु ि रनिी उपलब्ि होईलच सकि  अशी स्स्िती येईलच, असे न ही.   त्य  त्य  
प्रकल्प ांन  होर् िी रित्तीय उपलब्ित  इति प्रश सकीय ब बींििही अिलांबनू असते.  

प्रकल्प ांची क मे किण्य स ठी जो रिलांब होते   य म गे प्रकल्प ांच्य  क म स ठी होर् िी अपऱु्य  रनिीची 
तितदू हे एक महत्ि चे क िर् रदसनू येते. प्रकल्प ांन  रनिी अपिु  पडण्य म गे प्रकल्प ची ि ढती सकमत, 
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प्रकल्प चे व्य प्ती मिील बदल ि त्य मळेु ल गर् िी ि ढीि तितदू, प्रकल्प ांच्य  सांख्येत झ लेली ि ढ य  ब बी 
मखु्यत: क िर्ीभतू आहेत. 

जलसांपद  रिभ ग त बऱ्य च क ल ििीप सनू मोठय  प्रम र् िि प्रकल्प ांची क मे रिरिि स्ति िि 
अपऱु्य  रित्तीय तितुदींमळेु िेंग ळलेली आहेत. य चे महत्ि चे क िर् जलसांपद  रिभ ग ल  रमळर् ि  रनिी ह  
मयारदत स्िरुप त असरे् ि त्य त तुलनेत प्रकल्प ांची सांख्य  मोठय  प्रम र् िि असल्य मळेु रििळ स्िरुप त 
रनिीचे रितिर् झ ल्य चे रदसनू येते. अश  परिस्स्ितीत प्रकल्प ांची क मे सरुु केल्य स केिळ रिलांबच न ही ति 
त्य  रनिी रितिर् व्यिस्िेच्य   आखर्ील ही प्रभ रित कित त. त्य मळेु प्रकल्प ांची क मे परू्ण होण्य ऐिजी 
ज्य ांच्य प सनू उत्प दकत  क हीच न ही अश  अपरू्ण प्रकल्प ांची सांख्य  मोठय  प्रम र् िि ि ढल्य चे रदसनू येते. 
उलटपक्षी अपरू्ण क म ांच्य  सकमतीची त्य  अपरू्ण क म ांच्य  चलनि ढीमळेु सतत होर् िी ि ढ रदसनू येते. 

 रिरिि मह मांडळ ांतगणत त्य ांच्य  स्ि पनेच्य  िेळी त्य ांचे अांतगणत असलेली रशल्लक क मे परू्ण किरे्, 
अनजेु्ञय असलेल्य  प र्ी उपलब्ितेनसु ि क मे ह ती घेरे् य  ब बी रिषयी क यणि ही किण्य त आली. हे कित 
असत न  निीन प्रकल्प ांन ही प्रश सकीय म न्यतेची क यणि ही झ ली. य  अनषुांग ने िषण 2001-02 ते िषण 
2011-12 य  क ल ििीची मह मांडळ कडून सरमतीने म रहती म गरिलेली होती. त्य  म रहतीच  गोषि ि  
ख लीलप्रम रे् आहे. 

तक्तप क्र. 3.5 

अ. 
क्र. 

मह मांडळ चे न ि 2001-02 ते 2011-12 य  क ल ििीत 

देण्य त आलेल्य  निीन 
प्रम  एकूर् प्रकल्प 

सांख्य  

एकूर् सकमत 
(रु.कोटी) 

निीन तितदू किण्य त 
आलेल्य  एकूर् 
प्रकल्प ांची सांख्य  

1. म.कृ.खो.रि.मां., परेु् 60 152 6 

2. रि.प .रि.मां., न गपिू 144 5950 133 

3. त .प .रि.मां., जळग ि 3 32 14 

5. को.प .रि.मां.,ठ रे् 26 1068 25 

5. गो.म.प .रि.मां.,औिांग ब द 241 4303 241 

 एकूण :- 474 11505 419 

     (सरमती  प्रपत् क्र. 3.7.37 िि आि रित) 

मह मांडळ स्ि पनेनांति घेण्य त आलेल्य  प्रकल्प ांमळेु प्रकल्प ांची सांख्य  ि ढली तसेच ब ांिक म िीन 
प्रकल्प ांच्य  सकमतीत/व्य प्तीत झ लेल्य  बदल मळेु उपलब्ि मयारदत रित्तलब्िीचे रितिर् रििळ स्िरुप त 
होण्य मध्ये झ ल्य चे रदसनू येते. मह मांडळ ल  पांचि  षक योजनेतील रनयत व्यय ि रनिीची उपलब्ित  आहे 
अिि  न ही य ची योग्य ती ख तिजम  न कित , प्रकल्प ांन  रनिी उपलब्ि होईल अिि  न ही य  ब बत 
पांचि  षक योजनेतील तितदूींची दखल न घेत , तसेच क म ांस ठी रनिी उपलब्ि होर् ि न ही हे म हीत असनूही 
मोठय  सांख्येने निीन क मे ह ती घेतल्य चे रदसनू येते. त्य मळेु उपलब्ि रनिीची रिभ गर्ी बऱ्य च प्रकल्प िि 
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प्रत्येकी अल्प प्रम र् िि झ लेली रदसनू येते. सिणच मह मांडळ मध्ये य ब बतीत रनयांत्र् त कमतित  ि रहल्य चे 
रदसनू येते. प्रकल्प स ठी पिेुशी रित्तीय तितदू असल्य खेिीज क म स ठी रनरिद  क ढरे् ि क म चे आदेश देरे्, 
तसेच ज्य  प्रकल्प ांन  पिेुस  रनिी आहे तीच क मे च ल ू ठेिण्य स ठी मह मांडळ ने रनयांत्र् ठेिरे् आिश्यक 
होते.    

महपलेखपकपर कपर्ालर्पनेही वनिीचे विरळ थिरु्पत वितरण झपलर्पचे मत नोंदविलेले आहे. 

 प्रकल्प ांच्य  रनिी उपलब्िते ब बत सरमतीने प्रपत् मध्ये म गरिलेल्य  म रहतीिरुन ि प्रकल्प ांचे 
म रहतीिरुन ख लील ब बी रदसनू येत त. 

प्रकल्प स पिेुस  रनिी उपलब्ि न झ ल्य मळेु झ लेल्य स रिलांब ब बतच  तपशील पढुीलप्रम रे् आहे. 

i) प्रकल्प स प्रश सकीय म न्यत  रमळ ल्य नांति प्रिमत: अनदु न उपलब्ि करुन देण्य मध्ये रिलांब 
झ लेल  रदसनू येतो. सद्य:स्स्ितीत ब ांिक म िीन असलेले 181 प्रकल्प ांची (मोठे-54, मध्यम-86 ि 
उससयो-41 असे 181 प्रकल्प) म रहती तप सली असत , प्रकल्प स प्रश सकीय म न्यत  रमळ ली 
ति रप प्रिमत: अनदु न रिलांब ने प्र प्त झ ले असे 68 प्रकल्प आहेत. य ची एकूर् प्रकल्प शी 
टक्केि िी ही 38% एिढी रदसनू येते.  

 सदि प्रकल्प ची मह मांडळरनह य, प्रकल्प प्रक ि नसु ि सांख्य  ि रिलांब च  क ल ििी ह  
ख लीलप्रम रे् आहे. 

तक्तप क्र. 3.6 

अ. 
क्र. 

प्रकल्प 
प्रक ि 

एकूर् 
ब ांिक 
म िीन 
प्रकल्प 

मह मांडळरनह य प्रकल्प सांख्य /रिलांब च  क ल ििी एकूर् टक्केि िी 

मकृखोरिमां. रिप रिमां. त प रिमां. कोप रिमां. गोमप रिमां.   

1 2 3 4 5 6 8 7 9 10 

1 मोठे 54 
6 

2 ते 11 िषण 

5 
2 ते 12 

िषण 

1 
2 िषण 

4 
2 ते 11 
िषण 

4 
2 ते 9 िषण 

1 
2 िषण 

31 

2 मध्यम 86 
7 

2 ते 14 िषण 

9 
2 ते 11 

िषण 

6 
2 ते 25 

िषण 

9 
2 ते 26 

िषण 

5 
2 ते 7 िषण 

36 
2 ते 26 

िषण 
42 

3 उससयो 41 
4 

2 ते 8 िषण 
9 

2 ते 5 िषण 
1 

3 िषण 
- 

1 
8 िषण 

15 
2 ते 8 िषण 

37 

 एकूण 181 
17 

2 ते 14 
िर्य 

23 
2 ते 11 

िर्य 

8 
2 ते 25 

िर्य 

10 
2 ते 26 

िर्य 

10 
2 ते 9 िर्य 

68 
2 ते 26 

िर्य 
38 

(सरमती प्रपत् क्र. 3.1.10 - प्रकल्परनह य म रहतीिि आि रित) 
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उपिोक्त प्रक िे रिलांब च  क ल ििी 2 िषाप सनू 26 िषा पयंत रदसनू येतो.  

रिरिि मह मांडळ ांतगणत असलेल्य  ब ांिक म िीन प्रकल्प ांची म रहती तप सली असत  प्रकल्प 
अहि ल मध्ये प्ररतिषण सांकस्ल्पत केलेल्य  आ िक तितदुीनसु ि कोर्त्य ही प्रकल्प स रनिी सलगपरे् प्र प्त 
झ ल्य चे रदसत न ही. प्रकल्प चे क म कित असत न  क ही िषी तितदू रमळ ली असली तिी ती प्रकल्प चे 
क म परू्णत्ि कडे नेण्य स ठी पिेुशी ठित न ही. त्य मळेु प्रकल्प च्य  रनिारित क ल ििी मध्ये प्रकल्प परू्ण न होत  
त्य स रिलांब झ ल्य चे रदसनू येते. 

ii) प्रकल्प स प्रिमत: अनदु न उपलब्ि झ ल्य नांतिही क ही प्रकल्प ांच्य  प्रत्यक्ष ििर् चे क म सरुु 
होण्य स रिलांब झ ल्य चे रनदशणन स येते. य  क िर् ांमळेु ब ांिक म िीन असलेल्य  181 प्रकल्प ांपैकी 
62 प्रकल्प ांमध्ये अस  रिलांब झ ल्य चे आढळुन येते. य ची एकूर् प्रकल्प शी टक्केि िी ही 34%  
एिढी येते. 

 सदि प्रकल्प ची मह मांडळ रनह य, प्रकल्प प्रक ि नसु ि सांख्य  ि रिलांब च  क ल ििी ह  
ख लीलप्रम रे् आहे. 

तक्तप क्र. 3.7 

अ. 
क्र. 

प्रकल्प 
प्रक ि 

एकूर् 
ब ांिक 
म िीन 
प्रकल्प 

मह मांडळरनह य प्रकल्प सांख्य /रिलांब च  क ल ििी 

एकूर् 

एकूर् 
ब ांिक मिीन 

प्रकल्प शी 
टक्केि िी 

मकृखोरिमां. रिप रिमां. त प रिमां. कोप रिमां. गोमप रिमां. 

1 2 3 4 5 6 8 7 9 10 

1 मोठे 54 
5 

2 ते 7 िषण 

7 
2 ते 14 

िषण 

2 
2 ते 12 
िषण 

2 
7 ते 19 
िषण 

5 
2 ते 16 
िषण 

21 
2 ते 19 
िषण 

39 

2 मध्यम 86 
2 

5 ते 16 िषण 

9 
2 ते 15 

िषण 

5 
2 ते 12 

िषण 

8 
2 ते 8 
िषण 

4 
2 ते 6 िषण 

28 
2 ते 16 

िषण 
33 

3 उससयो 41 
5 

4 ते 13 िषण 

4 
3 ते 4 

िषण 

4 
9 ते 13 

िषण 
- - 

13 
4 ते 13 

िषण 
32 

 एकूण 181 
12 

2 ते16 िर्य 

20 
2 ते 15 

िर्य 

11 
2 ते 13 

िर्य 

10 
2 ते 19 

िर्य 

9 
2 ते 16 

िर्य 

62 
2 ते 19 

िर्य 
34 

(सरमती प्रपत् क्र. 3.1.10 - प्रकल्परनह य म रहतीिि आि रित) 

उपिोक्त प्रक िे रिलांब च  क ल ििी ह  2 िषाप सनू 19 िषापयंत रदसनू येतो. 
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iii) प्रकल्प ांन  प्रश सकीय म न्यत  रमळ लेली आहे पिांत ु प्रत्यक्ष ििर् चे/योजन चे क म अद्य प सरुुच 
झ लेले न ही, असे एकूर् 9 प्रकल्प आढळून येत त. ब ांिक म िीन एकूर् 181 प्रकल्प ांशी तुलन  केली असत  
त्य ची टक्केि िी 5% एिढी येते. य   9 प्रकल्प ांची मह मांडळरनह य न िे ख लीलप्रम रे् आहेत. 

अ) मह ि ष्र कृष्र्  खोिे रिक स मह मांडळ, परेु् :- 
 

1. िनगिि डी उपस  ससचन योजन  रज. स त ि  
2. हर्बिि डी उपस  ससचन ये जन  रज. स त ि  
3. स ांगोल  उपस  ससचन ये जन  रज. सोल पिू 

 ब) रिदभण प टबांि िे रिक स मह मांडळ, न गपिू :- 

1. आजनसि  बिेॅज रज. ििा 
2. ि म उांची ि ढरिरे् रज. ििा 

क)     त पी खोिे रिक स मह मांडळ, जळग ांि :- 
1. बोदिड परिसि उपस  ससचन योजन  रज. जळग ि 
2. सलुि डे ज मफळ कनोली उपस  ससचन योजन  रज.िळेु 

 ड) कोकर् प टबांि िे रिक स मह मांडळ, ठ रे् :- 

1. देहिजी मध्यम प्रकल्प रज. ठ रे् 
2. स ांबिकुां ड मध्यम प्रकल्प रज. ि यगड 

य रशि य गोद ििी मि ठि ड  प टबांि िे रिक स मह मांडळ ांतगणत उध्िण पेनगांग  प्रकल्प ांतगणत 2 ििरे् 
असनू त्य पैकी ईस पिू ििर् रज. यितम ळ परू्ण झ लेले आहे. दसुिे ििर्- स पळी ििर् रज. सहगोली  हे 
पयाििर् म न्यते अभ िी ि प्रकल्पग्रस्त ांच्य  रििोि मळेु सरुु होऊ शकले न ही. 

3.3.(अ).6 घटक सांकल्वचत्पांसपठी झपलेलप विलांब :- 

 प्रत्येक प्रकल्प स ठी, त्य मध्ये अांतभूणत रिरिि घटक क म ांस ठी िेगिगेळी सांकल्प रचते् तय ि कि िी 
ल गत त. सांकल्प रचत् ांची सांख्य  ि त्य चे स्िरुप हे प्रकल्प प्रक ि नसु ि (मोठे, मध्यम, लघ ुि उपस  
ससचन ये जन ) िेगिगेळी असते. सरमतीने प्रकल्प ांचे सांकल्पन ब बत प्रपत् व्द िे म रहती सांकरलत 
केली य नसु ि प्रकल्प ांच्य  रिरिि घटक क म ांस ठी स ि िर्परे् जी िेगिगेळी सांकल्पने कि िी 
ल गत त त्य ची म रहती ख लीलप्रम रे्. 

तक्तप क्र. 3.8 

अ.क्र. घटक क म चे न ि रिरिि प्रक िच्य  सांकल्पन ांच  तपशील 

1 ििर् 1) सिणस ि िर् आि खड   2) म ती ििर् च  क टछेद/दगडी ििर् च  क टछेद  3) स ांडि  
(मध्यिती सकि  ििर् तीि िि) / ड्रेनेज गलॅिी   4) पचु्छ क लि  / पचु्छ क लव्य त 
आिश्यकत  असल्य स प्रप त   5) रिमोचक / ससचन ति  रिद्यतु रिमोचक  6) ग ईड 
िॉल / ग ईड बांड  7) एनजी डीसीपेशन ॲिेंजमेंट (उजाक्षयन प्रर् ली   8) िक्रव्द िे / 
िोपव्द िे  / िॉकिबे्रीज 
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अ.क्र. घटक क म चे न ि रिरिि प्रक िच्य  सांकल्पन ांच  तपशील 

2 क लि  रितरिक  एस.डब्ल.ुएफ / जलसेत ू / सपुि पसेॅज / स्लबॅ कलव्हटण / हयमू प ईप कलव्हटण / प्रप त / 
िस्त  पलू / रितरिक ांचे मखु्य रिमोचक (HR) / क टरनय मक / एस्केप ि एस्केप चनेॅल / 
फुटब्रीज/ सिळ रिमोचक ईत्य दी 

3 उपस  ससचन ये जन  1) सिणस ि िर् आि खड   2) इनटेक स्रक्चि  3) पांपगहृ  4) उध्िणग मी नरलक   5) 
रितिर् हौद  6) स्िीच य डण  7) क लि  / रितरिक  ि अनषुांरगक ब ांिक मे  8) य ांरत्की / 
रिद्यतु क मे  9) ॲप्रोच चनेॅल 

4 बिेॅज 1) सिणस ि िर् आि खड ,  2)  मखु्य ििर्   3) प्रस्तांभ  4)  जलक्षोम न शक व्यिस्ि    
5) दभु जक  6) ग ईड िॉल  7) उभे उचल पध्दतीचे दिि जे  8) िोपद्व िे  9) डेक ब्रीज,  
10) की िॉल  11) बडुीत के्षत् तील पलू  12)  ग ॅंरी के्रन  13)  गोलीएि के्रन  14) िॉक-िे-
ब्रीज. 

5 बोगद  ि त्य ांब बत 
अनषुांरगक घटकक मे 

बोगद्य च  आक ि, त्य स ठीचे क ॅंक्रीट अस्तिीकिर्, गन यसटग, ल गर् िे श फ्ट, ल गर् िे 
त त्पिुते/क यम आि ि  

6 को.प.बांि िे क ॅंक्रीट प्रस्तांभ, ििील पलू, लोखांडी व्द िे, दोन्ही क ठ ििील म ती भि ि, ग ईड िॉल 

(सरमती प्रपत् क्र. 3.5.14 मिनू उपलब्ि झ लेल्य  म रहतीिि आि रित) 

 प्रकल्प स ठी भसूांप दन ि िैि रनक म न्यतेच्य  प्ररक्रय  सरुू असत न च सांबांरित प्रकल्प ची सरिस्ति 
सांकल्परचते् तय ि किण्य करित  आिश्यक ते सिेक्षर् करुन ब ांिक म स रहत्य च्य  च चण्य  घेऊन, 
य  च चण्य ांचे रनष्कषण मध्यिती सांकल्परचत् सांघटन , न रशक य ांच्य कडे प ठरिले ज त त. तसेच ििर् 
ि अनषुांरगक घटक ांच  प य  ठिरिण्य करित  सििन रिििे घेण्य त येऊन त्य ची म रहती सधु्द  के्षत्ीय 
स्ति िरून प ठरिली ज ते. अश  प्रक िे सरिस्ति म रहती प्र प्त झ ल्य नांति सांकल्परचत् मांडळ  म फण त 
प्रकल्प शी सांबांरित रिरिि घटक क म ांची  सरिस्ति सांकल्परचते् तय ि केली ज त त. मोठी ि प्रमखु 
सांकल्पन ची क मे ही मध्यिती सांकल्परचत् सांघटन , न रशक य ांच्य म फण त, ति क लव्य ििील लह न 
सांकल्पन ची क मे ही त्य  त्य  प्रकल्प शी सांबांरित सांकल्पन पिक/रिभ ग म फण त केली ज त त. 
आिश्यकतेनसु ि सरिस्ति सांकल्परचत् तय ि कित न  जलगती प्ररतकृती अभ्य स (Model study) 
देखील कि ि  ल गतो ि त्य स ठीही क ल ििी ज तो. क ही िेळ  प्रश सकीय म न्यतेच्य  िेळी 
(रिशेषत: ल.प . प्रकल्प ांचे ब बत) ििर् स ठी, नरजकच्य  प्रकल्प ांच्य  ििर् ांचे क टछेद गहृीत िरून 
सांकल्पन किण्य त येते. पिांतु प्रत्यक्ष ब ांिक म च्य  िेळेस ब ांिक म च्य  स रहत्य च्य  च चण्य  घेऊन 
त्य च्य  रनष्कषािि आि रित ििर् क टछेद चे सांकल्पन कि िे ल गते.  क ही िेळ  प्रकल्प चे 
व्य प्तीत बदल झ ल्य ने, ििर् सांिेखेत अांशत: सकि  परू्णत: बदल झ ल्य ने, ििर् लगत तीि ििील 
रिरशष्ट भसू्ति िचनेमळेु, भकूां प प्रिर्तेतील  बदल मळेु, ससचन प्रक ि त बदल केल्य मळेु, अश  
क ही क िर् ांमळेु पिूी तय ि किण्य त आलेल्य  सांकस्ल्पत िचनेत  बदल झ ल्य चे सरमतीच्य  
तप सर्ीमध्ये आढळून आले आहे. अश  िेळी क ही सांकल्प रचते् ही पनु्ह  आिश्यकतेनसू ि नव्य ने 
किण्य त आलेली आहेत. 
 

 अशी सांकल्परचते् तय ि किण्य स ठी ल गर् -य  क ल ििीमळेु प्रकल्प स रिलांब झ लेल  रदसतो. 
मध्यिती सांकल्परचत् सांघटन  ही ि ज्यभि तील रिरिि प्रकल्प ांच्य  िेगिेगळय  घटक क म ांचे 
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कि िय च्य  सांकल्पन क यणक्रम ब बत दििषी ि  षक रनयोजन क यणक्रम तय ि किते. प्रकल्प ांच्य  
प्रगतीनसु ि शक्यतो सांकल्परचत् तय ि किण्य चे रनयोजन केले ज ते. ि ज्यभि तील एकूर् 
ब ांिक म िीन प्रकल्प ांची सांख्य  रिच ि त घेत  मध्यिती सांकल्परचत् सांघटन  एक च िेळी सिण 
प्रकल्प ांस ठीचे क म करू शकत न ही. त्य मळेु सांकल्परचते् तय ि किण्य च  प्र ि न्यक्रम ठिरिरे् 
क्रमप्र प्त होते. त्य मळेु ठिरिलेल्य  प्र ि न्य क्रम  रशि य इति सकि  जे ि  षक रनयोजन त अांतभूणत 
न ही अश  प्रकल्प ांची सांकल्परचते् तय ि किरे् शक्य होत न ही. सांकल्परचते् तय ि कित न  के्षत्ीय 
स्ति िरून आिश्यक ती आि ि स मग्री म.सां.सां. कडे (मेिी, न रशक) प ठरिरे् आिश्यक असते. जि 
य  आि ि स मग्री ििील च चण्य ांचे रनष्कषण िेळीच उपलब्ि करुन रदली न ही ति सांकल्परचते् तय ि 
किण्य स रिलांब होऊन पयाय ने त्य च  परिर् म प्रकल्प च्य  गतीिि झ लेल  रदसनू येतो. 
 

    रिरिि मह मांडळ ांतगणत असलेल्य  सद्य:स्स्ितीत ब ांिक म िीन प्रकल्प ांची म रहती तप सली असत  
बहुत ांश प्रकल्प ांमध्ये कमी अरिक प्रम र् त सांकस्ल्पत िचनेत  बदल झ ल्य ने सांकल्पन स ठी िेळ 
ल गल्य चे रदसनू येते. सांकल्पन त बदल झ ल्य स प्रकल्प च्य  सांबांरित घटक क म स उशीि होऊन 
पयाय ने प्रकल्प स रिलांब झ ल्य चे रनदशणन स येते. 
 

   रिरिि मह मांडळ ांतगणतची म रहती तप सत ांन  घटक क म ांचे सांकल्पन प्र प्त होण्य पिूीच रनरिद  
क ढल्य चे रदसनू आले. उद हिर् िण :  
1) ि मर्ी मध्यम प्रकल्प – ससचन ति  रिद्यतू रिमोचक चे क म  
2) ज ांबिे मध्यम प्रकल्प – स ांडव्य चे क म  
3) ि डीशेि डी मध्यम प्रकल्प – म ती ििर् स ांडि   
4) सिांबळ  मध्यम प्रकल्प – म ती ििर्, स ांडि , ससचन ति  रिद्यतु रिमोचक  
5) खडकपरू्ा प्रकल्प – दगडी ििर्.   
 
सांकल्पन प्र प्त होण्य पिूी रनरिद  क ढरे् ही एक अरनयरमतत  आहे.  

 
3.3.(अ).7 व्र्पप्तीत बदलपमळेु विलांब :- 

प्रकल्प ांन  प्रश सकीय म न्यत  रमळ ल्य नांति आिश्यक ते सखोल अन्िेषर् करुन सांकल्पन करुन 
त ांरत्क म न्यत  रदल्य िि त्य नसु ि क म सरुु होते. पिांतु क ही िेळ /क ही प्रकल्प ांचे ब ांिक म सरुू झ ल्य नांति 
स्ि रनक जनत , प्रकल्प ब रित व्यक्ती तसेच लोक प्ररतरनिी य ांच्य कडुन मळू प्रकल्प च्य  व्य प्तीमध्ये बदल 
किण्य ची आग्रही म गर्ी सतत किण्य त येते. त्य मळेु होर् िे ि ढीि फ यदे रिच ि त घेऊन आिश्यक तेिे 
बदल करुन प्रकल्प परू्ण किण्य स ठी अश  म गण्य  श सन/मह मांडळ स्ति िरून मांजिू केल्य  ज त त. अश  
प्रक िे व्य प्तीत बदल होत न  ििर् ची उांची ि ल ांबी ि ढरे्, प र्ी स ठय त ि ढ होरे्, ल भके्षत् त ि ढ होरे्, 
प्रकल्प सांकल्पनेच्य  िेळी असलेल्य  उपलब्ि प ण्य च्य  रिश्ि स हणतेमध्ये बदल किरे्, क ही िेळ  
क लव्य च्य  ल ांबीत ि ढ होरे्, निीन क लिे प्रस्त रित किरे्, उघडय  क लव्य  ऐिजी बांरदस्त प ईप ल इनच  
क लि , क लव्य  ऐिजी ििर् ख ली को.प.बांि िे प्रस्त रित किरे्, क लव्य ची ल ांबी कमी करुन को.प.बांि िे 
प्रस्त रित किरे्, को.प.बांि ऱ्य ांऐिजी प्रि ही ससचन किीत  क लि /रितरिक  तय ि किरे्,  ििर् च्य  उध्िण 
भ ग त सकि  रनम्न भ ग तील नदीिि बांि िे ब ांिरे्, ससचन रिमोचक ऐिजी ससचन ति  रिद्यतु रिमोचक 
ब ांिरे्, बोगद्य ांचे क म च  अांतभाि सकि  त्य ांची ल ांबी ि ढरे्, ब िम ही पीक पद्धती ऐिजी आठम ही पीक 
पद्धती अिलांरबरे् ि त्य मळेु क लि  रिस्त िीकिर्/ल भके्षत् त ि ढ होरे्, प्रकल्प ांच्य  प र्ी रनयोजन त बदल 
होरे्, निीन उपस  ससचन ये जन ांच  अांतभाि किरे्, उपस  ससचन ये जनेच्य  टप्प्य त ि ढ किरे्, िीज रन मती 
क्षमतेत ि ढ प्रस्त रित किरे्, प्रकल्प ल भके्षत् तील सकि  लगतच्य  क म ांच  अांतभाि मळू प्रकल्प त होरे्,  
इत्य दी ब बी आढळून येत त. उपिोक्त क िर् ांनसु ि व्य प्तीबदल झ लेल्य  प्रकल्प ांची म रहती तक्त  क्र. 3.11 
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मध्ये  दशणरिण्य त आली आहे. अश  रिरिि क म ांमळेु मळू प्रकल्प चे स्िरुप त अनेक िळे  बदल होत त. 
अश  व्य प्तीतील बदल ांच्य  क म ांमळेु प्रकल्प च्य  सांकल्पन त, रनये जन त ि ब ांिक म मध्ये िेळ ज ऊन 
प्रकल्प ांच्य  ब ांिक म क ल ििीत ि ढ झ ल्य चे रदसनू येते. प्रकल्प च्य  व्य प्तीतील बदल मळेु अश  प्रक िे 
होर् ि  रिलांब प्रकल्परनह य िगेिेगळ  आढळून येतो. 

प्रकल्प च्य  व्य प्तीमळेु होर् ि  रिलांब ह  मखु्यत: व्य प्तीचे स्िरुप िि अिलांबनू असतो.व्य प्तीत 
बदल झ ल्य नांति त्य ब बत आिश्यकतेनसु ि सक्षम स्ति िरुन म न्यत  घेरे्, सिु रित सांकल्पन /नक शे तय ि 
किरे्, व्य प्तीमळेु होर् -य  ि ढीि क म स ठी आिश्यक ती रनिीची तितदू होरे्, य  क म ांस ठी भसूांप दन 
किण्य ची आिश्यकत  असल्य स अरतरिक्त भसूांप दन स ठीचे प्रस्त ि तय ि करुन अनषुांरगक क यणि ही 
किरे्, य स ठी क ल ििी ल गल्य चे रनदशणन स येते. 

रिरिि मह मांडळ ांतगणत असलेल्य  सद्य:स्स्ितीतील ब ांिक म िीन 181 प्रकल्प ांची प्र प्त झ लेली  
प्रपत् तील म रहती  तसेच श्िेतपरत्क  खांड-2 मिील म रहती तप सली असत  व्य प्तीत बदल झ लेल्य  
प्रकल्प ांची सांख्य  ख लीलप्रम रे् रदसनू येते. 

तक्तप क्र. 3.9 

अ.क्र. प्रकल्प प्रक ि 
एकूर् 

ब ांिक म िीन 
प्रकल्प 

व्य प्तीत बदल 
झ लेल्य  प्रकल्प ांची 

सांख्य  

एकूर् प्रकल्प 
प्रक ि तील सांख्येशी 

टक्केि िी 

1 मोठे 54 43 80 

2 मध्यम 86 33 38 

3 उससयो 41 19 46 

 एकूण 181 95 52 

(सरमती प्रपत् क्र. 3.6.15 ि प्रकल्परनह य म रहतीिि आि िीत) 

एकूर् 181 ब ांिक म िीन प्रकल्प ांपैकी 95 प्रकल्प ांमध्ये कमी/अरिक प्रम र् त व्य प्तीत झ लेल  
बदल आढळून येतो. य चे प्रम र् 52% एिढे येते. य  मळेु झ लेल  रिलांब ह  स ि िर् 2 िषाप सनु 15 ते 20 
िषापयंत रदसनू येतो. व्य प्तीत बदल झ लेल्य  प्रकल्प ांचे प्रकल्प प्रक ि नसु ि प्रम र् प रहल्य स हे मोठय  
प्रकल्प मध्ये ज स्त झ ल्य चे रदसनू येते. व्य प्ती बदल मळेु होर् ि  रिलांब ह  उपिोक्त नमदू केल्य प्रम रे् 
व्य प्तीच्य  स्िरुप िि अिलांबनू असल्य मळेु त्य च्य  रनस्श्चत क ल ििीची परिगर्न  किरे् शक्य होत न ही.  

व्य प्ती बदल च  सिणस ि िर् तपशील ि सांबांरित प्रकल्प ांची न िे ख लील तक्त्य त दशणरिण्य त 
आलेली आहे. 
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तक्तप क्र. 3.10  

अ.क्र. व्य प्ती बदल च  तपशील सांबांरित प्रकल्प ांची न ि े

1 ििर् ची उांची ि ढरे् 1)कुकडी-सडभे 2)सपपळग ि ििर् 
3)भ म  आसखेड 4)नीि  देिघि 5)प टग ि 6)पोिि न ल  7)ि घिू 
8)अांजनी 9)रशिर् 10)म ांजि  11)न ांदिू मिमेश्िि12)गौतमी गोद ििी 
13)ज .प्र. टप्प -2 –म जलग ि ििर् 14)हेटिरे् 15) अजुणन  
16)निडिे 17)अरूर्  18)बोदिड उससयो 19)सपन 20) कोंड रे् 

2 ििर् ची ल ांबी ि ढरे् 1)नीि  देिघि 2)ि मर्ी 3) रशिर् 

3 प र्ी स ठय त ि ढ होरे् 1)िोमबलकिडी 2)दिूगांग  3)रजहे कठ पिू 4)पोिि न ल  5)रनम्न ििा 
6)ि घिू 7)कुऱ्ह िढोद  8)अांजन  9)गळू 10)रशिर् 11)म ांजि  
12)न ांदिू मिमेश्िि अांतगणत मकुरे्,ि की 13)ऊध्िण प्रिि  14)गडनदी 
15)अजुणन  16)निडिे 17)अरूर्  18)भ तस  19)सपन 

4 ल भके्षत् त ि ढ होरे् 1)उजनी 2)कुकडी 3)च सकम न 4)सीन  म ढ  उससयो 5)टेंभ ूउससयो 
6)रनम्न पेढी 7)पेंच 8)हुमन 9) पोिि न ल  10)ि पेि ड  टप्प -1 
11)रनम्न ििा 12)ि घिू 13)रनम्न त पी 14)कुऱ्ह  िढोद  उससयो 
15)बोदिड पिीसि 16)अांजनी 17)गळू 18)रशिर् 19) उध्िण म न ि 
20) उध्िण प्रिि  21) अजुणन  22) निडिे 23)अरूर्  24)भ तस  
25)सयूा 26)खडकपरू्ा 27) रनम्न पेढी 

5) प्रकल्प सांकल्पनेच्य  िेळी 
असलेल्य  येव्य च्य  
रिश्ि स हण तेमध्ये बदल किरे् 

1)न ांदिू मिमेश्िि अांतगणत मकुरे्, ि की 2)गौतमी गोद ििी 3)क श्यपी               
4) च सकम न 5)नीि  देिघि  

6) क लव्य च्य  ल ांबीत ि ढ होरे् 1)उजनी 2)कुकडी 3)कृष्र्  4) च सकम न 5)नीि  देिघि 6)गुांजिर्ी 
7)रशि पिू उससयो 8)हुमन 9) पोिि न ल  10)मदनतल ि 
11)ज .प्र.टप्प .2-म जलग ि उजि  क लि  12)रनम्न दिुन  
13)अजुणन  14)अरूर्  15)भ तस  16)सयूा 17) ऊध्िण प्रिि  

7) निीन क लिे प्रस्त रित किरे् 1)कुकडी 2)नीि  देिघि 3)गुांजिर्ी 4)पेंच प्रकल्प 5)गोसी खदुण 
प्रकल्प-आांभोि  ि मोख बडी उससयो 6)ि घिु 7)पनुांद 8)रशिन  
ट कळी(जोड क लि ) 9)मळु  प्रकल्प-सदडेि डी म यनि 10) ऊध्िण 
प्रिि  

8) उघडय  क लव्य ऐिजी बांरदस्त 
प ईपल ईनच  क लि  किरे् 

1)पिुांदि 2)रचल्हेि डी 3)िसन  4)ि कुडे उससयो 5) उध्िण म न ि 
6)ि ांगर्  उससयो 7)कलमोडी 

9) क लव्य ऐिजी ििर् ख ली 
को.प.बांि िे प्रस्त रित 
किरे्/क लव्य ची ल ांबी कमी 
करून को.प. बांि िे प्रस्त रित 
किरे् 
 

1)पेनट कळी 2)न ांदिू मिमेश्िि अांतगणत मकुरे् ििर्, भ िली 
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अ.क्र. व्य प्ती बदल च  तपशील सांबांरित प्रकल्प ांची न ि े

10) को.प. बांि ऱ्य ांऐिजी प्रि ही 
ससचन करित  
क लि /रितरिक  तय ि किरे् 

1)कुड ळी 2)खडकपरू्ा 3)उिमोडी 

11) ििर् च्य  उध्िण भ ग त सकि  
रनम्न भ ग तील नदीिि बांि िे 
ब ांिरे् 

1)रनम्न पैनगांग  2)रिष्र्पूिुी 3)उध्िण पैनगांग  4)म ांजि  5) रनम्न तेिर्  
6)िेर् पिू 
 

12) ससचन रिमोचक ऐिजी ससचन 
ति  रिद्यतु रिमोचक किरे् 

1)ि मर्ी  2) कुड ळी 3) कुकडी-सडभे ििर् 4) रनम्न िेर् - िडग ि 
ििर् 5) कृष्र्   6) मोिर्  गिेुघि 7) कडिी  8) ज ांबिे  9)आांबेओहोळ 
10)बेंबळ नदी 11)मदन तल ि 12)पनुांद 

13) बोगद्य ांचे क म च  अांतभाि 
सकि  ल ांबी ि ढरे् 

1) कृष्र्   2) िोम बलकिडी  3) दिुगांग  4) रजहेकठ पिू 5) ि कुडे 
उससयो 6) जन ई- रशिस ई 

14) ब िम ही पीकपध्दती ऐिजी 
आठम ही पीकपध्दती ि 
त्य मळेु क लि  
रिस्त िीकिर्/ल भके्षत् त ि ढ 
होरे् 

1) उजनी 2) कुकडी 

15) प्रकल्प ांचे प र्ी रनयोजन त 
बदल होरे् 

1) कृष्र्  प्रकल्प 2)रिष्र्पूिुी प्रकल्प 3)उध्िण म न ि प्रकल्प 4)भ तस  
प्रकल्प 

16) निीन उपस  योजन ांच  
अांतभाि किरे् 

1)सीन  क ळेग ि 2)कृष्र्  कोयन  उससयो 3)कृष्र्  प्रकल्प 4)िोम 
बलकिडी 5)नीि  देििि 6)कुड ळी 7)टेंभ ू8)खडकपरू्ा 9)रनम्न ििा 
10)ल लन ल  11)ि घिू 12)कृष्र् -मि ठि ड  ससचन प्रकल्प 13)रनम्न 
तेिर्  14)रिष्र्पूिुी 15) उध्िण म न ि 16)ब्रम्हगव्ह र् टप्प -2 
17)त जन पिू टप्प -2 18)रनम्न दिुन  19)गडनदी 

17) उपस  ससचन योजन ांच्य  
टप्प्य त ि ढ किरे् 

1)कृष्र् कोयन - त क िी 2)पिुांदि 3)आष्टी उससयो 

18 िळर् योजन ांच  सम िेश 
किरे् 

1)ऊध्िण गोद ििी 

19) िीज रन मती क्षमतेत ि ढ 
प्रस्त रित किरे् 
 

1)निडि े

20 प्रकल्प ल भके्षत् तील सकि  
लगतच्य  क म ांच  अांतभाि 
मळू प्रकल्प त होरे् 

1)त िळी 2) कृष्र्  कोयन  3)घटप्रभ  4)सफण न ल  5)म ांजि  
6)रिष्र्पूिुी 7)ज .प्र. टप्प -2 8)ऊध्िण पेनगांग  9)रनम्न तेिर्  10) ऊध्िण 
गोद ििी 

(सरमती प्रपत् क्र. 3.6.15 ि - प्रकल्परनह य म रहतीिि आि िीत) 
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प्रकल्प सरुु किण्य पिूी प्रकल्प सांकल्पनेची म रहती ल भ िी / ब रित होर् ऱ्य  लोक ांन  देण्य त 
आली असती, त्य ांच्य शी चचा केली असती ति व्य प्ती बदल सांबांिीच्य  क ही ब बी अगोदिच स्पष्ट होऊ 
शकल्य  असत्य . त्य मळेु प्रकल्प सरुु किण्य पिूी क यणके्षत् ची योग्य स्स्िती / तेिील जनम नस ची  भरूमक  
ज र्नू घेतली न ही हे ही व्य प्ती बदल चे एक क िर् रदसनू येते.  

3.3.(अ).8 वरक्त ्दपांमळेु विलांब :- 

प्रकल्प ब ांिक म स ठी पिेुस  अरिक िी / कमणच िी िगण असरे् आिश्यक असते, ति रप  ि ज्य तील 
प चही मह मांडळ त असलेल्य  ब ांिक म अांतगणत आस्ि पनेची म रहती तप सली असत  त्य ची सद्य:स्स्िती 
ख लीलप्रम रे् रदसनू येते. 

तक्तप क्र. 3.11 - महपमांडळवनहपर् बपांिकपम र्ांत्णे अांतर्यत आथिप्नप विर्र्क मपवहती 

अ. 
क्र. 

मह मांडळ चे 
न ांि 

त ांरत्क आस्ि पन  अत ांरत्क आस्ि पन  एकूर् 

मांजिू 
पदे 

क यणित 
पदे 

 

क यणित 
पद ची 

टक्केि िी 

मांजिू 
पदे 

क यणित 
पदे 

क यणित 
पद ची 

टक्केि िी 

मांजिू 
पदे 

क यणित 
पदे 

क यणित 
पद ची 

टक्केि िी 

रिक्त 
पद ांची 

टक्केि िी 

1 मकृखोरिम  1792 1432 80 2951 2154 73 4753 3586 75 24 

2 रिप रिम  2756 2053 74 2594 2078 80 5350 4131 77 23 

3 त खोरिम  354 255 72 811 613 76 1165 869 75 25 

4 कोप रिम  693 512 74 932 766 82 1625 1278 79 21 

5 गोमप रिम  1640 1278 78 2227 1591 71 3867 2869 74 26 

 एकूण :-  7235 5530 76 9515 7202 76 16760 12733 76 24 

(सरमती प्रपत् क्र. 2.10.55 िि आि िीत) 

उपिोक्त म रहतीिरुन असे रदसनू येते की, ब ांिक म यांत्रे् अांतगणत एकूर् मांजिू पद ांच्य  जिळप स 
76%  अरिक िी/कमणच िी क यणित आहेत ि 24% पदे रिक्त आहेत.  

प्रकल्प ांच्य  ब ांिक म स ठी के्षत्ीय स्ति ििील स्ि पत्य अरभय ांरत्की सह य्यक, श ख  
अरभयांत /सह .अरभ.श्रेर्ी-2, उपरिभ गीय अरभयांत /उपरिभ गीय अरिक िी  /स.अ.श्रेर्ी-1 तसेच क यणक िी 
अरभयांत  ही अरतशय महत्ि ची पदे आहेत. सद्य:स्स्ितीत श ख  अरभयांत  श्रेर्ी-2 ि उपअरभयांत  पद ििील 
बिीचशी पदे रिक्त रदसनू येत त. य  दोन्ही सांिगातील पदे ही दैनांरदन के्षत्ीय स्ति ििील क म ांस ठी महत्ि ची 
असल्य मळेु पदे रिक्त ि रहल्य स त्य च  सिळ परिर् म प्रकल्प चे प्रगतीिि तसेच गरु्िते्तिि होतो. प्रकल्प चे 
भसूांप दन चे प्रस्त ि, सांयकु्त मोजर्ी, ब ांिक म स ठी आिश्यक म कण आऊट देरे्, ब ांिक म चे रिरिि घटक 
क म ांची ब ांिक म च ल ू असत न  देखिेख किरे्, क म च  दजा उत्तम ि हील य कडे लक्ष देरे्, सांकल्पने ि 
नक शे तय ि किरे् ईत्य दी ब बींमध्ये य  उपिोक्त दोन्ही सांिगातील अरिक ऱ्य ांच  भिीि सहभ ग असतो. 
त्य मळेु पदे दीघणक ळ रिक्त ि रहल्य स त्य च  परिर् म प्रकल्प ांचे क म िि होऊन प्रकल्प स रिलांब होतो. 
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त ांरत्क सांिगाप्रम रे्च अांत रत्क सांिगातील पदेही बिीच रिक्त असल्य चे रनदशणन स येते. य च ही 
प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष परिर् म प्रकल्प च्य  क म ांिि होतो. प्रकल्प सांबांिी रिरिि बैठक , न्य य लयीन प्रकिरे् 
य मध्येही के्षत्ीय अरिक ऱ्य ांच  बि च िेळ ज तो. ब ांिक म रिभ ग च्य  आकृतीबांि प्रम रे् ब ांिक म 
उपरिभ ग मिील श ख  अरभयांत  य ांची सांख्य  5 िरून 4 किण्य त आलेली आहे. त्य मळेु पिूी उपरिभ गीय 
क यालय त क म किर् ऱ्य  श ख  अरभयांत  ऐिजी के्षत् िि असर् ऱ्य  श ख  अरभयांत ांन च ही 
क यालयीन/न्य य लय ची क मे कि िी ल गत त. य  सिण ब बी प्रकल्प च्य  रिलांब स ठी क िर्ीभतू ठित त. 

  उपिोक्त पदे रिक्त ि रहल्य मळेु त्य च  परिर् म क म िि होऊन परिर् मत: प्रकल्प स रिलांब झ ल्य चे 
रदसनू येते. एकूर्च मह मांडळ ांकडे असलेल्य  ब ांिक म यांत्रे् अांतगणत त ांरत्क / अत ांरत्क आस्ि पनेची पदे 
रिक्त असरे् ह  व्यिस्ि  दोष रदसनू येतो.  

3.3.(अ).9 ससचन व्र्िथिप्नपसपठी आथिप्नप वन मती :- 

प टबांि िे प्रकल्प ांचे ब ांिक म सकि  अांशत: ससचनप्रर् ली परू्ण होऊन ससचन सरुु झ ल्य नांति ििर्, 
क लि,े रितिर् प्रर् ली व्यिस्ि पन करित  ससचन व्यिस्ि पन यांत्रे्कडे सोपरिण्य त येत त. त्य मळेु प्रकल्प 
परू्ण करुन त्य चे हस्त ांतिर् ह  महत्ि च  टप्प  आहे. प्रकल्प ये ग्य पध्दतीने हस्त ांतरित न झ ल्य स त्य तील 
क ही घटक क म ांन  क्षरत पोहोचल्य स ती पनु्ह  दरुुस्त सकि  पनुण:स्ि रपत किण्य स क ल ििी ल गतो. प्रकल्प 
परू्ण न झ ल्य मळेु, त्य चे लेखे  बांद न झ ल्य मळेु एकूर् परू्णत्ि क ल ििीमध्ये ि ढ होते. प्रकल्प परू्ण 
झ ल्य नांति एक िषणभि ससचन व्यिस्ि पन परू्ण रितिर् व्यिस्िेसह ब ांिक म रिभ ग ने ह त ळरे् अरभपे्रत 
आहे. क लव्य तनू सांकस्ल्पत रिसगण ि हण्य मध्ये अडचर्ी असल्य स त्य ची दरुुस्ती किरे्, प्रकल्प 
ब ांिक म च्य  िेळी किण्य त आलेल्य  कां त् ट ांच्य  सिण कि िन म्य ांचे लेखे, द ि ेिक्कम ांचे प्रद न य  रिषयीची 
क यणि ही परू्ण किरे्, तपरशल त्मक हस्त ांतिर् रटपर्ी तय ि करुन प्रकल्प च्य  सांकल्पन  रिषयक ि परिच लन 
रिषयक आिश्यक ब बी ससचन व्यिस्ि पन रिभ ग ांन  अिगत किरे्, प र्ीि पि सांस्ि ांची रन मती किरे्, 
ससचन श ख  रन मतीस ठी आिश्यकतेनसु ि प्रस्त ि स दि किरे्, ससचन व्यिस्ि पन आस्ि पनेस ठी 
आिश्यक ते प्रस्त ि स दि किरे् ईत्य दी ब बत क यणि ही ही ब ांिक म रिभ ग ने किरे् अरभपे्रत आहे. 
य मध्येही रिलांब झ ल्य चे रनदशणन स येते. अशी स्स्िती सिणस ि िर्परे् सिण मह मांडळ ांतगणत असल्य मळेु 
व्यिस्ि दोष रदसनू येतो. 

र्प बपबत महपलेखप्पल कपर्ालर्पकडून विविि लेखप ्वरक्षणपचे िेळी आके्ष् घेण्र्पत आलेले 
आहेत. त्र्पमळेु प्रकल्पांची कपमे ्णूय झपलर्पनांतर प्रकल्पचे बपांिकपम र्ांत्णेकडून ससचन व्र्िथिप्न 
र्ांत्णेकडे हथतपांतर करपिर्पची प्रवक्रर्प ही अविक र्वतमपन करण्र्पची आिश्र्कतप आहे. 

3.3.(अ).10 आखणीच्र्प वनरे्पजनपतील त्टुी :- 

सरमतीने प चही मह मांडळ ांकडील जिळप स 59 प्रकल्प ांचे प्रकल्प अहि ल ची सरिस्ति तप सर्ी 
केली असत  प्रकल्प ची क यणक्रम परत्क  (सिण तपशील ांसह) केल्य चे रदसनू आले न ही. प्रकल्प ची योग्य 
आखर्ी  ि  रनयोजन किण्य मध्ये ही मोठी उर्ीि आढळून येते. 

प्रकल्प अहि ल तय ि कित ांन  प्रकल्प ांच्य  ब ांिक म स ठीच  आ िक ि भौरतक क यणक्रम तय ि 
केल  ज तो. ही एक प्रक िे केिळ ब ांिक म परत्क च असते. य मध्ये प्रकल्प ांचे एकूर् रनयोजन कित ांन  
प्रकल्प शी सांबांरित सिण ब बी / प्ररक्रय  रिच ि त घेऊन, तसेच त्य स ठी ल गर् ि  क ल ििी, आिश्यक त्य  
आ िक तितदूीच  अांतभाि स्ितांत् दशणरिलेल  नसतो. प्र मखु्य ने जी पिूणतय िीची क मे कि िी ल गत त 
त्य ांच्य  तितदूी योग्यप्रक िे केलेल्य  नसत त. प्रकल्प ची शीषणक मे सरुु होण्य पिूी जी पिूणतय िीची क मे कि िी 
ल गत त त्य स ठी ल गर् ि  आिश्यक क ल ििी ि आ िक तितदूीच  अांतभाि किरे् ही ब ब प्रकल्प चे 
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योग्य रनयोजन स ठी आिश्यक ठिते. ििील सिण घटक ांच  अांतभाि करुन प्रकल्प ांची क यणक्रम परत्क  तय ि 
किरे् आिश्यक आहे.  

 प्रकल्प चे ब ांिक म जलद व्ह िय चे असेल ति त्य स ठी क ळजीपिूणक आखर्ी किण्य कडे लक्ष 
रदले ज रे् आिश्यक आहे. प्रकल्प ांच्य  ब ांिक म मध्ये िेगिगेळी घटक क मे, त्य स ठीची िेगिगेळी सांकल्पने, 
नक शे, अांद जपत्के इत्य दी य ांच्य  सक्षम स्ति िि म न्यत , भसूांप दन/िनजमीन य ांचे प्रस्त ि िेळीच तय ि 
किरे् ि म न्यत  प्र प्तीस ठी प ठपिु ि  किरे्, क म शी सांबांरित कमणच िीिगण, स िनस मगु्री, यांत् स मगु्री य  सिण 
गोष्टींची योजन पिूणक आखर्ी किरे् आिश्यक ठिते. ही आखर्ी रजतकी तपशीलि ि होईल रततकी च ांगली, 
म्हर्जे सांपरू्ण ब ांिक म, अडिळ  न येत  ि िेळ पत्क नसु ि प ि पडेल. पिांतु असे कित असत न  त्टुी ि हून 
ज त त.  प्रकल्प रनिारित क ल ििीतच परू्ण किण्य चे रनयोजन अस िे. असे न झ ल्य मळेु  पयांय ने प्रकल्प 
परू्ण होण्य स रिलांब झ लेल  रदसनू येतो. 

 महपलेखप्पल कपर्ालर्पमपर्य त झपलेलर्प ्रीक्षणपमध्रे्ही प्रकल्पांची आखणी/प्रकल् ्णूय 
करण्र्पच्र्प कपर्यक्रमपबपबत आके्ष् नोंदविलेले वदसनू रे्तपत.  

 एकूर्च सिण प्रक िच्य  रिरिि ब बींच  ब िक ईने / सरिस्ति अभ्य स करुन प्रकल्प ांचे रनये जन 
किण्य त आले असते ति रिलांब च  क ल ििी कमी होण्य स ते सह य्यभतू ठिले असते. प्रकल्प ांची आखर्ी / 
रनयोजन तील त्टुी य  सिण मह मांडळ ांतगणत आढळत असल्य मळेु ह  व्यिस्ि दोष रदसनू येतो.  

3.3.(ब) प्रकल्पांसपठी विलांबपची विवशष्ट कपरणे 

 क ही प्रकल्प ांन  स्ि रनक स्िरुप तील परिस्स्ितीमळेु सकि  रिरशष्ट ब बींमळेु रिलांब होतो. अश  
स्िरुप ची क िरे् ख लीलप्रम रे् नमदू किण्य त येत आहे. 

3.3.(ब).1 न्र्पर्पलर्ीन प्रकरणपांमळेु विलांब :- 

जलसांपद  प्रकल्प च्य  लह न-मे ठय  योजन  जेव्ह  ह ती घेतल्य  ज त त, त्य िेळी त्य  ये जनेप सनू 
ल भ िी असलेले शेतकिी हे योजन  परू्ण व्ह िी य स ठी  प्ररतस द देत त. ति य  योजनेमळेु जे शेतकिी ब रित 
होत त त्य ांचेकडून बहुत ांशी रििोि ची भरूमक  असते. क ही िेळ  प्रकल्प मळेु ग िठ रे् बडुीत के्षत् त येत त ि 
पनुिणसन चे रिरिि प्रश्न उपस्स्ित होत त. प्रकल्प स प्रश सकीय म न्यत  रमळ ल्य नांति ि क मे सरुू 
झ ल्य नांति प्रकल्प चे क म स प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्य ांकडून रििे ि होतो ि प्रकल्प घेण्य त येऊ नये सकि  ििर् 
स्िळ बदलण्य स ठी क ही िेळ   न्य य लय त य रचक  द खल किण्य त येत त. क ही िेळ  प्रकल्प मळेु अांशत: 
ब रित होर् ऱ्य  सांपरू्ण ग ि चे पनुिणसन किण्य स ठी न्य य लय त य रचक  द खल किण्य त येत त. क ही 
रठक र्ी प्रकल्पग्रस्त ांन  पयायी जरमनीच्य  ि टप ची क यणि ही परू्ण न झ ल्य ने प्रकल्पग्रस्त ांम फण त उच्च 
न्य य लय त य रचक  द खल किण्य त येत त. आांतिि ज्यीय प्रकल्प ांचे ब बत प र्ीि पि चे अनषुांग ने सकि  
प्रकल्प स बांदी घ लण्य ब बत म .सिोच्च न्य य लय त शेज िच्य  ि ज्य कडून य रचक  द खल किण्य त 
आलेल्य  आहेत. अश  प्रक िच्य  रिरिि न्य य लयीन प्रकिर् ांमळेु प्रकल्प ांच्य  क म ांन  रिलांब झ ल्य चे 
रनदशणन स येते. 

न्र्पर्पलर्ीन प्रकरणपांमळेु ज्र्प प्रकल्पांनप विलांब झपलप त्र्पांची मपवहती खपलीलप्रमपणे आहे. 
 

i) खडक्णूा प्रकल् वज. बलुढपणप :- सदि प्रकल्प च्य  ब ांिक म मळेु ििर् ख लील ब जसू 
असलेल्य  परू्ा प्रकल्प चे रज. पिभर्ी प र्ी अडरिले गेल्य ने न्य य लय त य रचक  द खल केली होती. य मळेु 
प्रकल्प च्य  क म िि परिर् म झ ल . 
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ii) वनम्न दिुनप प्रकल् वज. ्रभणी :- य  प्रकल्प ांतगणत असलेल्य  मौजे म पेग ि (ब.ु) ि मौजे न नसी 
पनुिणसन ग िठ र् तील जमीन म लक ांनी रििोि दशणरिल  ि सन 2008 मध्ये म .उच्च न्य य लय मध्ये य रचक  
द खल केली. म .उच्च न्य य लय त य  य रचक  म चण 2009 मध्ये फेट ळण्य त आल्य , तिीही जमीन म लक ांनी 
आपल  रििोि क यम ठेिल . य मळेु प्रकल्प स रिलांब झ ल . य  दोन्ही ग िठ र् तील क ही जमीन म लक ांनी 
रजल्ह  उच्च न्य य लय त य रचक  द खल केलेल्य  असनू त्य  प्रलांरबत आहेत. 
 
iii) उध्िय कुां डवलकप वज. बीड :- य  प्रकल्प स ठी रदन ांक 15/10/1998 अन्िये प्रश सकीय म न्यत  
रमळ ली.  प्रश सकीय म न्यत  प्र प्त ििर्स्िळ ऐिजी द मोदिि डी येिे ििर् व्ह ि े अशी म गर्ी किर् िी 
य रचक  क्र. 4138/98 म . उच्च न्य य लय, मुांबई खांडपीठ, औिांग ब द येिे द खल किण्य त आली होती.  य  
य रचकेच्य  सांदभात म . उच्च न्य य लय चे आदेश प्रम रे् ि ल्मी, औिांग ब द य  सांस्िेची सरमती म्हर्नू 
नेमर्कू केली होती ि ि ल्मी, औिांग ब द य  सांस्िेने अिीक्षक अरभयांत , प टबांि िे अन्िषेर् मांडळ, परेु् य ांचे 
म फण त प्रकल्प चे पनुणसिेक्षर् ि अन्िषेर् करुन घेतले.  त्य नसु ि त्य  सरमतीने रदलेल्य  अहि ल नसु ि 
प्रकल्पस्िळ सोन्न खोट  (प्र.म . प्र प्त सांिेख ििच) योग्य असल्य ब बत प्ररतप दन केले.  म . उच्च न्य य लय, 
मुांबई खांडपीठ, औिांग ब द य ांनी रद. 16/12/2002 अन्िये य आि िे रनर्णय रदल . अश  प्रक िे समु िे 4 िषे 
येिढ  क ल ििी न्य य प्ररक्रयेत गेल . 
 

य  प्रकल्प चे बडुीत के्षत् त रुई (सपपळ ) हे ग ि येत होते.  य  ग ि चे निीन पनुिणरसत ग िठ र् स ठी 
ज ग  रनस्श्चत किण्य त आली.  य  ज गेच्य  (18.20 हेक्टि) कलम 4 ची अरिसचून  रद. 13/11/2008 िोजी 
ि जपत् त प्ररसध्द किण्य त आली.  रद. 31/12/2008 िोजी शेतक-य ांनी सांयकु्त मोजर्ीस रििोि केल .  त्य  
ग िठ र् च्य  कलम-4 प्ररसध्द झ लेल्य  ज गेच्य  रििोि त सांबांरित शेतक-य ांनी म . उच्च न्य य लय, मुांबई 
खांडपीठ, औिांग ब द येिे क्र. 1786/2009 ि 5304/2010 अन्िये य रचक  द खल केल्य .  म . उच्च 
न्य य लय चे रनर्णय प्रम रे् भसूांप दन प्ररक्रय  व्यपगत झ ली.  न्य य लयीन प्ररक्रयेमळेु प्रकल्प च्य  क म िि 
परिर् म झ ल . 

 
iv) बपभळी बांिपरप वज. नपांदेड:- ब भळी बांि -य चे स्िळ हे आांध्रप्रदेशच्य  पोचमप ड ििर् च्य  
पश्चजल त येत असल्य ने आांध्रप्रदेश श सन ने बांि -य चे क म ब बत हिकत घेतली.  तसेच आांध्रप्रदेशचे 
ख सद ि ि लोक प्ररतरनिींनी म . सिोच्च न्य य लय त तीन रिट य रचक  द खल केल्य .  आांध्रप्रदेश श सन ने               
रद. 3/7/2006 िोजी मह ि ष्र श सन रिरुध्द म . सिोच्च न्य य लय त द ि  क्र. 1/2006 द खल केल .                      
रद. 26/4/2007 च्य  अांतरिम आदेश नसु ि म . सिोच्च न्य य लय ने बांि -य चे क म सरुू ठेिण्य स पिि नगी 
रदली, ति रप पढुील आदेश पयंत दिि जे ट कून प र्ीस ठ  किण्य स मन ई केली.  त्य  अनषुांग ने बांि -य ची 
स्ि पत्य ि य ांरत्की क म सन 2010 मध्ये परू्ण किण्य त आली.  रद. 8/11/2012 िोजी म . सिोच्च 
न्य य लय त ब भळी प्रकिर् तील सिण य रचक ांची अांरतम सनु िर्ी झ ली ि रनक ल ि खीि ठेिण्य त आल .  
रद. 28/2/2013 िोजी म . सिोच्च न्य य लय ने ब भळी प्रकिर् ब बत मह ि ष्र ची ब ज ूम न्य किीत रनक ल 
घोरषत केल .  य  रनर्णय मळेु ऑक्टोबि 2013 अखेि गेट ट कून जलस ठ  किरे् शक्य होर् ि आहे.  सदि 
प्रकल्प चे क म 2010 मध्ये परू्ण होऊनही 3 िषण न्य यप्ररक्रयेमळेु प र्ीस ठ  कित  येऊ शकल  न ही ि शेतक-
य ांन  प्रत्यक्ष ल भ रमळण्य स रिलांब झ ल . 

 v) अजुयनप प्रकल् वज. रत्नपवर्री :- य  प्रकल्प च्य  प्रकल्पग्रस्त ांनी प्रकल्प स रििोि केल .                      
रद. 29/12/2004 िोजी किक ग िच्य  प्रकल्पग्रस्त ांनी ित्न रगिी न्य य लय त द ि  द खल केल .  य ब बत 
न्य य लय ने रद. 3/1/2005 िोजी भसूांप दन  ब बत जैसे िे आदेश रदल .  अांरतमत: सदिच  द ि  रद. 
28/8/2005 िोजी न क िण्य त आल .  रदन ांक 27/1/2005 िोजी अजुणन  प्रकल्प रिक स परिषद य ांनी मुांबई 
उच्च न्य य लय त भसूांप दन ि पनुिणसन प्ररक्रयेब बत ि तोपयंत ििर् चे क म िोखण्य ब बत य रचक  द खल 
केली. सदिची य रचक  रदन ांक 12/9/2005 िोजी ख िीज किण्य त आली. 
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vi) र्ुांजिणी प्रकल्, वज.्णेु 

 गुांजिर्ी ििर् चे क म स 1998 मध्ये सरुुि त झ ली. सन 2000 मध्ये सांपरू्ण बडुीत के्षत् चे सांप दन 
करुन अांशत: घळभिर्ी किण्य त आली. प्रकल्पग्रस्त ांन  पयायी जरमनीच्य  ि टप ची क यणि ही परू्ण न झ ल्य ने 
सन 2002 मध्ये प्रकल्पग्रस्त ां म फण त उच्च न्य य लय मध्ये य रचक  (550/2002) द खल किण्य त आली ि 
प्रकल्प चे क म बांद प डले. सन 2005 मध्ये उच्च न्य य लय ने सांकलन िरजस्टि मिील त्टुी दरुुस्त करुन 
पयायी जरमनीचे ि टप कि िे असे आदेश रदले. त्य नांति 2007 मध्ये सांकलन तील दरुुस्ती करुन त्य चे ि चन 
ब रित ग ि ांमध्ये ज ऊन केले. य  नांति रजल्ह रिक िी, परेु् ि प्रकल्प अरिक िी य ांनी प्रकल्पग्रस्त ांबिे बि बैठक 
घेऊन बांद असलेले क म रदन ांक 6/11/2008 िोजी सरुु केले. पिांतु पयायी जमीन ि टप त अपेरक्षत प्रगती 
नसल्य ने प्रकलपग्रस्त ांनी ििर् चे क म पनु्ह  रदन ांक 9/3/2009 िोजी बांद प डले. जलैु 2009 मध्ये प्रकल्प 
ब रित ांनी पनु्ह  रसस्व्हल ॲप्लीकेशन द खल करुन पयायी जरमनीचे ि टप त्ििीत परू्ण किण्य बब त उच्च 
न्य य लय कडे म गर्ी केली. 

अश  प्रक िे न्य य लयीन प्रकिर् ांमळेुही क ही प्रकल्प ांन  रिलांब झ ल्य चे रनदशणन स येते. 

य  सिण प्रकिर् ांमिनू एक ब ब स्पष्ट होते ती अशी की, प्रकल्प ांचे क म ह ती घेण्य पिूी जलसांपद  
रिभ ग कडून शेतक-य ांशी  / ब रित होर् ऱ्य  लोक ांशी सांि द स िले ज त न ही. त्य स ठी मह मांडळ कडे 
आिश्यक ती यांत्र् ही न ही. प्रकल्प सांकल्पनेची परू्ण म रहती ल भ िी / ब रित होर् ऱ्य  समहू ल  पिूीच 
देण्य त आली ति, रिश्ि स चे ि त ििर् रनमार् होऊ शकते. लोक ांच  सहभ ग रमळरिण्य त रिभ ग कमी 
पडल  असेच म्हर् िे ल गेल.    

3.3.(ब).2 खदपनीतून बपांिकपम सपवहत्र् (जसे दर्ड, िपळू, कपळी मपती इ.) ची अनु् लब्ितप  - 

प्रकल्प च्य  क म स ठी आिश्यक असलेले ब ांिक म स रहत्य (जसे दगड, ि ळू, क ळी म ती, मरुुम) 
हे प्रकल्प चे जिळप स असलेल्य  ि रिशेषकरुन बडुीत के्षत् तील खद नीतनू घेण्य चे प्रस्त रित असते. दगड, 
क ळी म ती ि मरुूम य स ठी प्रकल्प चे आिश्यकतेनसु ि खद नीस ठी जमीन अरिगहृीत करून व्यिस्ि  केली 
ज ते.  बऱ्य च िेळ  क ळी म ती ही त्य च प्रकल्प च्य   बडुीत के्षत् तनू घेण्य चे प्रस्त रित किण्य त येते. क ही 
प्रकल्प चे रनरिद ांमध्ये ब ांिक म स रहत्य कोर्त्य  खद नीतनू घ्य िय चे हे दशणरिलेले असते. य  दशणरिलेल्य  
खद नीतनू ब ांिक म स ठी आिश्यक स रहत्य आिश्यक त्य  परिम र् त उपलब्ि न झ ल्य ने क म ि ांबते. अश  
परिस्स्ितीत दसुिी खद न शे िनू त्य मिनू स रहत्य  प्र प्त कि ि ेल गते. 

श सकीय क म ांस ठी ल गर् ऱ्य  ि ळू, म ती, मरुुम, दगड ईत्य दी गौर् खरनज िि स्ि रमत्ि िन ची 
आक िर्ी ि िसलुी ल ग ूनव्हती. ि ज्य श सन ने सिण प्रश सकीय रिभ ग, यांत्र्  ि मह मांडळे/मांडळे य ांच्य  
क म स ठी ल गर् ऱ्य  गौर् खरनज िि श सन ने रिरहत केलेल्य  दि ने स्ि रमत्ि िन ची आक िर्ी ि िसलुी 
किण्य च  रनर्णय रदन ांक 18/10/2001 िोजी घेतल .  ि ळू उपस  किण्य िि रनबंि ल ग ूझ ले. ब ांिक म स ठी 
ल गर् िी ि ळू ही महसलू यांत्रे्म फण त जे ि ळू पटे्ट घे रषत केले ज तील त्य मिनू घेरे् अपेरक्षत आहे. ि ळू 
पट्ट्य ची घोषर्  िषणभि स ठी किण्य त येऊन त्य च  रलल ि किण्य त येतो. ि ळू पट्ट्य तनू ि ळू उपस  
किण्य चे परिम र् रनिारित केल्य मळेु त्य  मयादेपेक्ष  ज स्त ि ळू उपस  कित  येत न ही.  

प्रकल्प च्य  ब ांिक म च  क ल ििी ि ल गर् िे परिम र् रिच ि त घेत  प्रकल्प स ठी ल गर् िी ि ळू 
ही िेगिेगळ्य  रठक र् हून आर् िी ल गते. श सकीय क म ांस ठी ि ळू सकि  ि ळू पटे्ट आिरक्षत ठेित 
नसल्य मळेु अडचर्ी रनमार् होत त. ब ांिक म स रहत्य च्य  अनपुलब्ितेच  परिर् म बऱ्य च प्रकल्प ांिि होतो, 
पयाय ने प्रकल्प स रिलांब होतो. 
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सरमतीच्य  क यालय त 59 प्रकल्प ांची म रहती प्र प्त झ ल्य नांति त्य ांचे तप सर्ीतनू ि इति प्रकल्प ांच्य  
म रहतीिरुन असे रदसनू आले की ब ांिक म स रहत्य ची उपलब्ित  रनयोजीत खद नीत न झ ल्य मळेु प्रकल्प 
ब िीत झ लेले आहेत. ब ांिक म स रहत्य स ठी िगेळय  खद नीतनू स रहत्य आर् िे ल गले आहे.  

1) रनि  देिघि प्रकल्प - ि ळू, दगड, म ती, मरुुम 

2) टेमघि प्रकल्प - ि ळू 

3) त िळी प्रकल्प - ि ळू, दगड 

4) रनम्न ििा प्रकल्प  -  

5) हूमन प्रकल्प  - ि ळू, दगड, म ती, मरुुम 

6) रनम्न पेढी प्रकल्प - खडी 

7) ल लन ल  प्रकल्प  - ि ळू, दगड, म ती, मरुुम 

8) पांढिी प्रकल्प  - ि ळू, दगड, म ती, मरुुम 

9) रनम्न त पी प्रकल्प  - ि ळू, दगड, म ती, मरुुम 

10) कोिडी प्रकल्प  - ि ळू, दगड, म ती, मरुुम 

11) ि मर्ी प्रकल्प  - क ळी म ती 

12) म ांजि  प्रकल्प  - ि ळू 

13) रनम्न तेिर्  प्रकल्प  - ि ळू 

14 ) उध्िण कुां डरलक  प्रकल्प  - ि ळू, क ळी म ती 

15)  परू्ा मध्यम प्रकल्प रज. अमि िती :- क ळी म ती, मरुूम, दगड, खडी ि ि ळू 

16)  पद्म लय उपस  ससचन ये जन  रज. जळग ि:- क ळी म ती 

17)  लेंडी प्रकल्प रज. न ांदेड:- दगड 

18)  क श्यपी प्रकल्प  रज. न रशक:- क ळी म ती, मरुूम, दगड 

य  रशि य म गील 5-6 िषाप सनू ि ळूब बत बहुत ांशी प्रकल्प ांन  अडचर् येत आहे ि त्य च  परिर् म 
प्रकल्प ांच्य  क म िि होत आहे. य  दृष्टीने जेिे आ िक दृष्टय  व्यिह यण ठिते त्य  रठक र्ी नैस गक ि ळू 
ऐिजी दगड प सनू तय ि केलेली ि ळू/कच (Crushed sand) य च  ि पि केल्य स रिलांब क ही अांशी कमी 
होऊ शकेल. 

3.3.(ब).3 प्रकल्ग्रथतपांचप विरोि अििप िरण सांरेखप बदल 

प्रकल्प स प्रश सकीय म न्यत  देते िेळी आिश्यक ते सिेक्षर्, अन्िेषर् करून त ांरत्कदृष्टय  योग्य 
अश  रठक र्ी ििर् सांिेख  रनस्श्चत केली ज ते. प्रकल्प च्य  क म ची जेव्ह  प्रत्यक्ष सरुुि त होते अश  िेळी 
बऱ्य च रठक र्ी ििर्स्िळ स प्रकल्पग्रस्त ांनी रििोि केल्य चे रदसनू येते. रिशेषत: मोठय  प्रकल्प ांचे ब बत 
प्रकल्पग्रस्त ांच  रििोि ज स्त रदसनू येतो. क िर् त्य  रठक र्ी ििर् मळेु मोठय  प्रम र् िि के्षत् जलमय होते ि 
बडुीत के्षत् त ज र् ऱ्य  ग िठ र् ांमळेु बिेच लोक रिस्ि रपत होत त. िषानिुषण शेतजरमनीशी ि ग ि शी 
असलेले ऋर् नबुांि तोड यल  लोक तय ि होत न हीत ि त्य मळेु प्रकल्पग्रस्त ांच  रििोि सतत च ल ूअसतो ि 
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त्य मळेु प्रकल्प स रिलांब होतो. प्रकल्प चे क म सरुु किण्य पिूी प्रकल्पग्रस्त ांन  / ल भि िक ांन  रिश्ि स त न 
घेरे् हेही रिलांब म गील एक क िर् आहे.  

क ही िेळी ििर्स्िळ बदलण्य ची म गर्ी होते. ही म गर्ी प्र मखु्य ने बडुीत के्षत् कमी व्ह ि ेि कमीत 
कमी ग िठ रे्/कमीत कमी लोक रिस्ि रपत व्ह ि े य स ठी किण्य त येते. क ही िेळ  बडुीत के्षत् त मोठ्य  
प्रम र् िि ब ग यती शेती ज त असल्य मळेु ििर्स्िळ स रििोि झ लेल  रदसनू येतो. असे के्षत् सकि  कमीत 
कमी िनजमीन ज िी य  क िर् ांमळेुही ििर् सांिेख  बदलल्य चे रनदशणन स आलेले आहे. ििर् सांिेख  
बदलल्य मळेु प्रकल्प स ठी आिश्यक अन्िेषर्, सांकल्पन, नक शे तय ि किरे् ई. ब बींमध्ये पनु्ह  क ल ििी 
ज ऊन प्रकल्प स ठी रिलांब झ लेल  आढळून येतो. 

i) सरमतीने भसूांप दन रिषयी प्रपत् व्द िे सांकलीत केलेल्य  म रहती ि प्रकल्प ांच्य  तप सर्ीनसू ि 
ििर्स्िळ स प्रकल्पग्रस्त ांनी रििोि केल्य मळेु रिलांब झ लेले प्रकल्प ख लीलप्रम रे् आहेत. 

तक्तप क्र. 3.12 

अ.   
क्र. 

मह मांडळ चे 
न ि 

प्रकल्प 
प्रक ि 

 प्रकल्प चे न ि ििर्स्िळ स 
रििोि केल्य मळेु 
झ लेल  रिलांब 

शेि  

1 2 3 
 

4 5 6 
1 म.कृ.खोरि.मां मोठे 1 उिमोडी प्रकल्प रज. स त ि  1 िर्षण 

 मध्यम 1 सफण न ल  प्रकल्प रज. कोल्ह पिू 10  िषण  
2 ि ांग प्रकल्प रज. स त ि  7 िषण 

 3 बेनीतुि  प्रकल्प रज. उस्म न ब द 4 िषण  
2 रि.प .रि.म. 

न गपिू 
मोठे 1 रजग ि प्रकल्प रज. बलुढ र्  7 िषण  

2 रनम्नपेढी प्रकल्प  रज. अमि िती  4 िषण  
3 त .प .रि.म मध्यम 1 कोिडी प्रकल्प रज. नांदिुब ि 26 िषण  

2 न गर् प्रकल्प रज. नांदिुब ि 20 िषण  
3 देहली प्रकल्प रज. नांदिुब ि 18 िषण  
4 रशिर् प्रकल्प रज. नांदिुब ि 8 िषण  
5 बहुळ  प्रकल्प रज. जळग ि 6 िषण  
6 ज मखेडी प्रकल्प रज. िळेु 2 िषण  

4 को.प .रि.म मोठे 1 तळांब  प्रकल्प रज. ससिदुगुण 7 िषण   
मध्यम 1 अजुणन  प्रकल्प रज. ित्न रगिी 2 िषण  

2 निडिे प्रकल्प रज. ससिदुगुण 1 िषण  
5 गो.म.प .रि.म मोठे 1 उध्िण प्रिि  (रनळिांडे) प्रकल्प रज. 

अहमदनगि 
22 िषण 

 
2 रनम्न दिुन  प्रकल्प रज. पिभर्ी 11 िषण  

मध्यम 1 ि घोली प्रकल्प रज. उस्म न ब द 5 िषण  

(सरमती प्रपत् क्र. 3.2.11, 3.3.12  ि  प्रकल्परनह य म रहतीिि आि िीत) 
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य  व्यरतरिक्तही ख लील प्रकल्प ांमध्येही ििर्स्िळ स रििोि मळेु रिलांब झ लेल  रदसनू येतो.  

गुांजिर्ी प्रकल्प रज. परेु्, त िळी प्रकल्प रज. स त ि , रनम्न पैनगांग  प्रकल्प रज. यितम ळ, खडकपरु्ा 
प्रकल्प रज. बलुढ र् , ज मनदी प्रकल्प रज. न गपिू, क िनदी प्रकल्प रज. ििा, बेंड ि  प्रकल्प रज. ििा, सिांबळ  
प्रकल्प रज. ससिदुगूण, देिघि प्रकल्प रज. ससिदुगूण, ज मद  प्रकल्प रज. ित्न रगिी, लेंडी प्रकल्प रज. न ांदेड,  न ांदिू 
मिमेश्िि प्रकल्प रज. न रशक, कृष्र्  मि ठि ड  प्रकल्प – आष्टी उ.सस.यो अांतगणत खुांटेफळ ििर् , उध्िण 
कुां डरलक  प्रकल्प रज. बीड, उध्िण पेनगांग  प्रकल्प ांतगणत स पळी ििर् 

ii)       प्रकल्पग्रस्त ांच्य  ििर् स्िळ स रििोि मळेु ििर् सांिेख  बदल कि िी ल गलेली आहे. अश  प्रक िे 
ििर् सांिेखेत बदल झ लेले प्रकल्प ख लीलप्रम रे् रदसनू आलेले आहेत. 

अ) मोठे प्रकल्प :- ि िर्  प्रकल्प रज. स ांगली  (रिलांब 9 िषण), ऊध्िण ििा प्रकल्प रज. 
अमि िती (रिलांब 11 िषण), उध्िण प्रिि  रज. अहमदनगि (रनळिांडे ििर् - रिलांब 6 िषण) 

ब) मध्यम प्रकल्प :- गडनदी प्रकल्प रज. ित्न रगिी (रिलांब 4 िषण), कोले स ांतडी प्रकल्प                     
रज. ससिदुगुण, स ांबिकुां ड प्रकल्प रज. ि यगड 

ि स्तरिकत: पनुिणसन प्ररक्रय  ही अत्यांत सांिेदनक्षम अशी ब ब असल्य ने त्य कडे रिशेष लक्ष देरे् 
गिजेचे आहे. केिळ क यद्य ची आिश्यकत  म्हर्नू नव्हे ति स म रजक रहत च्य  / गिजेच्य  दृष्टीने य कडे 
प हरे् गिजेचे आहे. आिी पनुिणसन मग प्रकल्प चे क म ह ती घेतल्य स ह  रिलांब ट ळत  येण्य स िख  आहे.  

ििर्स्िळ स प्रकल्पग्रस्त ांन  रििोि मळेु झ लेल  रिलांब प्रकल्प चे क म सरुु किण्य पिूी प्रकल्पग्रस्त 
ि ल भि िक य ांच्य शी सांि द न स िरे् अस  व्यिस्ि दोष रदसनू येतो. 

3.3.(ब).4 कपलिप/वितरण प्रणपलीसपठी भसूां्पदनपस विरोि :- 

प्रकल्प ांतगणत ििर् चे क म कित असत न  बडुीत के्षत् तील ज्य  जरमनी ज त त अश ब बत बहुत ांशी  
लोक भसूांप दन स रििोि दशणरित त. त्य मळेु प्रकल्पग्रस्त ांकडुन ििर् ची क मे िेळोिेळी बांद प डल्य चे रदसनू 
आले आहे. त्य  प्रम र् त क लि /रितिर् प्रर् लीस ठी भसूांप दन मयारदत असते. ति रप क ही िेळ  त्य  
भसूांप दन स ठीही रििोि झ लेल  रदसतो. य मळेु पयाय ने प्रकल्प च्य  क ल ििीत ि ढ झ ल्य चे रदसते. क ही 
िेळ  भसूांप दन पोटी रमळर् ि  म िेज  खपू कमी आहे, अशी ब ब पढेु करुन क म स रििोि केल  ज तो. 
भसूांप दन स ठी रििोि हे एक क िर् प्रकल्प चे रिलांब ब बत आढळून येते. 

 अश  प्रक िे रििोि झ लेल्य  प्रकल्प ांची न िे ख लील प्रम रे्:- 

तक्तप क्र. 3.13 

अ.   
क्र. 

मह मांडळ चे 
न ि 

प्रकल्प 
प्रक ि 

 प्रकल्प चे न ि भुसांप दन स रििोि मळेु 
झ लेल  रिलांब 

1 2 3 
 

4 5 
1 म.कृ.खोरि.मां मोठे 1 ि िर्  प्रकल्प रज. स ांगली 7 िषण 

मध्यम 1 सफण न ल  प्रकल्प रज. कोल्ह पिू 8 िषण 
3 त .प .रि.म मध्यम 1 अांजनी प्रकल्प रज. जळग ांि 15 िषण 

1 मांगरुळ प्रकल्प रज. जळग ि 10 िषण 
2 बहुळ  प्रकल्प रज. जळग ि 6 िषण 
3 ि डी शेि डी प्रकल्प रज. िळेु 2 िषण 

(सरमती प्रपत् क्र. 3.2.11, 3.3.12  नसु ि - प्रकल्परनह य म रहतीिि आि रित) 
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य  व्यरतरिक्त ख लील प्रकल्प ांमध्येही भसूांप दन स रििोि मळेु रिलांब झ लेल  रदसनू येतो. 

िोम बलकिडी प्रकल्प रज. स त ि , त िळी प्रकल्प रज. स त ि ,  आांबे ओहोळ प्रकल्प रज. 
कोल्ह पिू, रचल्हेि डी प्रकल्प रज. परेु्, कुड ळी प्रकल्प रज. स त ि , मोिर्  गिेुघि प्रकल्प रज. स त ि , 
सपपळग ि ढ ळे प्रकल्प रज. सोल पिू, बेनीतुि  प्रकल्प रज. उस्म न ब द, मेहकिी प्रकल्प, बेंबळ  प्रकल्प रज. 
यितम ळ, रनम्नपेढी प्रकल्प रज. अमि िती, पोिि  न ल  प्रकल्प रज. ििा, चांद्रभ ग  प्रकल्प रज. अि िती, 
नििग ि प्रकल्प रज. यितम ळ, उत िळी प्रकल्प रज. बलुढ र् , पांढिी प्रकल्प रज. अमि िती, बोडी न ल  
प्रकल्प रज. अमि िती, घुांगशी  बिेॅज रज. अकोल , परु्ा बिेॅज रज. अकोल , उम  बिेॅज रज. अकोल , ि घिु 
प्रकल्प रज. जळग ि, पनुांद प्रकल्प रज. न रशक, गळु प्रकल्प रज. जळग ांि, मोि प्रकल्प रज. जळग ांि, मोि 
प्रकल्प रज. जळग ांि, न गन प्रकल्प रज. नांदिूब ि, कोिडी प्रकल्प रज. नांदिुब ि, रतल्ल िी प्रकल्प रज. ससिदुगुण, 
तळांब  प्रकल्प रज. ससिदुगुण (बडुीत के्षत्), हेटिरे् प्रकल्प रज. ि यगड, गडनदी प्रकल्प रज. ित्न रगिी, ज मद  
प्रकल्प रज. ित्न रगिी, कोलेस तांडी प्रकल्प रज. ससिुदगुण, देिघि प्रकल्प रज. ससिदुगुण, अरुर्  प्रकल्प रज. 
ससिदुगुण, निडिे प्रकल्प रज. ससिदुगुण, रनम्न दिुन  प्रकल्प रज. पिभर्ी, म ांजि  प्रकल्प ांतगणत बांि िे रज. ल तिू, 
उध्िण पेनगांग  प्रकल्प ांतगणत स पळी ििर् रज. सहगोली, लेंडी प्रकल्प रज. न ांदेड, उध्िण प्रिि  (रनळिांडे) प्रकल्प 
रज. अहमदनगि, न ांदिू मिमेश्िि प्रकल्प रज. न रशक, कृष्र्  मि ठि ड  प्रकल्प आष्टी उ.सस.यो. अांतगणत 
खुांटेफळ ििर्, रशिन  ट कळी प्रकल्प रज. औिांग ब द, उध्िण कुां डरलक  प्रकल्प रज. बीड, ि घोली प्रकल्प रज. 
उस्म न ब द, गौतमी गोद ििी प्रकल्प रज. न रशक  

 प्रकल्प ांस ठी भसूांप दन ची प्ररक्रय  कित न  ज्य  शेतम लक ांच्य  शेतजमीनी सांप रदत केल्य  आहेत. 
त्य ांन  न्य योरचत/यिोरचत ल भ रमळण्य चे दृष्टीने मह ि ष्र जल ि ससचन आये ग ने य ब बत रशफ िस क्र.-71 
ि 72 अन्िये केलेली आहे. त्य ब बत आिश्यक क यणि ही झ ल्य स भसूांप दन स होर् ि  रििोि कमी होऊन 
रिलांब टळू शकेल. 

3.3.(ब).5 कपमपसपठी उ्लब्ि कमी कपलपििी :- 

प्रकल्प चे क म प्रगत असत न  अांशत: प र्ीस ठ  किण्य त आल  ि त्य मळेु बडुीत के्षत् तील असे 
िस्ते ब  रित झ ले जे की ििर् चे क म प्रगत ठेिण्य स ठी आिश्यक आहेत. अश  परिस्स्ितीत प र्ी स ठ  कमी 
होईपयणत ि ांब ि े ल गल्य मळेु ििर् च्य  क म स रिलांब झ ल .   उद हिर् िण - ऊध्िण प्रिि  (रनळिांडे ििर्) रज. 
अहमदनगि.     

बोगद्य चे सकि  क लव्य ची क मे होऊन ससचन सरुु झ ले असेल ि अश  बोगद्य चे सकि  क लव्य चे 
अस्तिी किर् चे क म रशल्लक असेल ति ससचन आितणन बांद झ ल्य रशि य क मे कित  येत न हीत ि त्य मळेु 
रिलांब होतो.  - उद . भीम -सीन  जोड क लि  रज. सोल पिू 

     - स ांगोल  श ख  क लि   रज. सोल पिू- िषणभि त केिळ 2 मरहनेच क म स ठी िेळ रमळतो. 

     - म ांजि  प्रकल्प रज.बीड ि ल तिू - ड ि  ि उजि  क लि  

 को.प. बांि िे सकि  बिेॅजची क मे कित न  त्य  स्िळी जि दसुऱ्य  प्रकल्प चे पश्चजल येत असेल ति             
जोपयंत पश्चजल कमी होत न ही तोपयंत क म किण्य स ठी क ल ििी उपलब्ि होत न ही अश  मळेु झ लेल  
रिलांब.    - उद . ब भळी बांि ि  रज. न ांदेड 

मोठ्य  प्रकल्प ांचे ल भके्षत् त भ ू रिक स ची क मे किण्य त येत त. भ ू रिक स ची क मे कित न  
ज्य िेळी शेत त रपके उभी असत त, त्य िेळी क मे किण्य स ठी शेतकिी मज्ज ि कित त. अश िेळी शेत तील 
रपके रनघ ल्य नांतिच क मे किरे् शक्य होते. त्य मळेु अश  प्रक िे प्रत्यक्ष क म किण्य स ठी उपलब्ि क ल ििी 
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कमी रमळ ल्य मळेु रिलांब झ ल्य चे रनदशणन स येते.   - उद . उध्िण पेनगांग  प्रकल्प रज . न ांदेड, न ांदिू मिमेश्िि 
क लि  रज. औिांग ब द. 

3.3.(ब).6 व्र््र्त झपलेलर्प प्रशपसकीर् मपन्र्तप :- 

प्रकल्प ांन  प्रश सकीय म न्यत  प्रद न केल्य नांति 5 िषापयंत प्रकल्प स ठी आ िक तितदू न झ ल्य स 
प्रकल्प ची प्रश सकीय म न्यत  व्यपगत होते. अश  प्रक िे प्रश सकीय म न्यत  व्यपगत झ ल्य चीही क ही 
उद हिरे् सरमतील  रदसनू आलेली आहेत. अश  व्यपगत झ लेल्य  प्रश सकीय म न्यत  प्रस्त ि ांन  
पनु:प्रश सकीय म न्यत  प्रद न किण्य त येते. य  प्ररक्रयेमध्ये ल गर् ऱ्य  क ल ििीमळेुही रिलांब झ ल्य चे 
रदसनू येते. 

अश  प्रश सकीय म न्यत  व्यपगत झ लेल्य  प्रकल्प ांची  म रहती  ख लीलप्रम रे् आहे. 

तक्तप क्र. 3.15 
 

अ. 

क्र. 

प्रकल्प चे न ि रजल्ह  मळू प्रश सकीय 
म न्यत  रदन ांक 

मळू प्रश सकीय 
म न्यत  व्यपगत 
झ ल्य ने नव्य ने 

प्रश सकीय म न्यत  
रदन ांक 

नव्य ने रदलेली 
प्रश सकीय 

म न्यत  व्यपगत 
झ ल्य ने पनु्ह  

रदलेली प्रश सकीय 
म न्यत  रदन ांक 

1 देहिजी मध्यम प्रकल्प ठ रे् 04.05.1979 21.10.2005 - 

2 स ांबिकुां ड मध्यम प्रकल्प ि यगड 28.07.1982 16.03.1995 06.10.2001 

3 अरूर्  मध्यम प्रकल्प ससिदुगुण 05.12.1995 03.06.2004 - 

4 सिांबळ  मध्यम प्रकल्प ससिदुगुण 05.12.1995 23.06.2004 - 

(प्रकल्परनह य म रहतीिि आि िीत) 

उपिोक्त च ि प्रकल्प ांपैकी स ांबिकुां ड मध्यम प्रकल्प स ठी दोन िेळ  प्रश सकीय म न्यत  व्यपगत 
झ ली असनू य मध्ये 19 िषाच  क ल ििी गेलेल  आहे ति देहिजी प्रकल्प चे ब बत मळू प्रश सकीय म न्यत  ि 
मळू प्रश सकीय म न्यतेनांति नव्य ने रदलेली प्रश सकीय म न्यत  य मध्ये 26 िषाच  क ल ििी झ लेल  रदसनू 
येतो.  

3.3.(ब).7 महपमांडळपांची आ िक टांचपई :- 

मह ि ष्र कृष्र्  खे िे रिक स मह ांडळ ांतगणत िषण 2001 ते 2008 य  क ल ििीत क ही िषण रनिीची 
कमतित /आ िक टांच ईमळेु ििर् ची क मे क ही क ळ बांद किण्य ब बत रनदेश देण्य त आलेले होते. य  
क ल ििीत क ही ििर् ांची क मे त त्पिुती बांद कि िी ल गल्य चे रनदशणन स येते. क ही ििर् ांच्य  ब बत य  
क िर् ांमळेु रिलांब झ ल्य चे आढळुन येते.  उद . त िळी प्रकल्प, आांद्र  मध्यम प्रकल्प रज.परेु्, ि ांग मध्यम 
प्रकल्प रज.स त ि , पिुांदि उपस  ससचन योजन  रज.परेु्. 
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3.3.(ब).8 सिुपवरत प्रशपसकीर् मपन्र्तेसपठी तपटकळणे :- 

 प्रकल्प ांच्य  सिु रित प्रश सकीय म न्यतेस ठी रिलांब झ ल्य स त्य च ही परिर् म प्रकल्प च्य  क म िि 
होतो. अश  प्रक िे परिर् म झ लेले प्रकल्प उत िळी मध्यम प्रकल्प रज.बलुढ र्  ि पोिि  न ल  मध्यम प्रकल्प 
रज.ििा हे आहेत. 

3.4.0  घळभरणीची ससचनक्षमतप वन मती   

 मखु्य ििर् चे सकि  उपस  ससचन योजनेचे शीषणक म जेव्ह  परू्णत्ि स येते, त्य च िेळेस प्रकल्प चे 
सरुुि तीच्य  भ ग मिील ससचन क्षमत  रन मतीची क मेही झ लेली असरे् अपेरक्षत आहे. जि अशी ससचन 
क्षमत  रन मतीस ठीची व्यिस्ि  तय ि झ लेली नसेल ति प्रकल्प ची घळभिर्ी होऊन त्य िळेी रनमार् 
झ लेल  प र्ीस ठय च  ि पि होऊ शकर् ि न ही ि पयाय ने प्रकल्प चे ल भ रमळण्य मध्ये त्य मळेु रिलांब 
होतो. 
 

 ससचन प्रकल्प ांची जेव्ह  घळभिर्ी करुन जल शय त प र्ी स ठरिले ज ते, त्य िेळी त्य  ििर् च्य  बडुीत 
के्षत् त येर् िी जमीन ही प ण्य ख ली ज ते. सदि जमीन प ण्य ख ली गेल्य मळेु त्य  जरमनीत पेि  होऊ 
शकत न ही. त्य मळेु रनद न बडुीत के्षत् त ज र् ऱ्य  जरमनीएिढी जमीन, रकम न घळभिर्ीच्य  िषी 
प्रकल्प अांतगणत ससचन क्षमत  म्हर्नू रिकरसत व्ह िी अस  मळू उिेश य िेळी असतो. 
 

 प्रकल्प चे घळभिर्ीस ठी म न्यत  देण्य सांदभात श सन कडून लघ ु ि मध्यम प्रकल्प चे ब बत 
परिपत्क व्द िे सचून  प्रसतृ किण्य त आलेल्य  आहेत. (य  सांदभातील 4 परिपत्के परिरशष्ट क्र 3.3 (अ, 
ब, क, ड) म्हर्नू य  सोबत जोडण्य त येत आहेत.) य पैकी रद. 24 ज नेि िी 1979 च्य  परिपत्क तील 
ल.प . प्रकल्प ांब बत असे रदसनू येते की, घळभिर्ीचे िेळेस 33 % प्रकल्पीय ससचन क्षमत  रन मती 
झ लेली अस िी . मध्यम प्रकल्प  सांबांरित  रद. 17.11.1978 ि रद. 20.12.1982 च्य  परिपत्क प्रम रे् 
प्रकल्प चे घळभिर्ीचे िेळी 50 % ससचन क्षमत  रनमार् झ लेली अस िी असे रनदेश आहेत. मोठय  
प्रकल्प ांचे घळभिर्ीब बत सकि  उपस  ससचन योजन ांब बत अश  प्रक िच्य   रनदेश ब बत स्ितांत् 
परिपत्क रदसनू आले न ही. ति रप, श सन च्य  रद. 27.12.1979 च्य  परिपत्क नसु ि ससचन रिक स ह  
कमीतकमी प च िषाच्य  क ल ििीत व्ह िय स हि  असे आहे. य नसु ि परहल्य  िषी कमीत कमी 20% 
के्षत् रिकरसत झ लेले अस िे. 
 

 रिरिि मह मांडळ कडील प्र प्त झ लेल्य  म रहतीिरून तय ि किण्य त आलेले रिििर्पत् क्र 3.1 
य सोबत जोडण्य त येत आहे. य  रिििर्पत् मध्ये प्रकल्प चे घळभिर्ीचे िषण,  घळभिर्ीच्य  िषी रनमार् 
झ लेली ससचन क्षमत , प्रकल्प च  प्रत्यक्ष फ यद  रमळ ल्य चे सरुुि तीचे िषण ि प्रत्यक्ष फ यद  
रमळण्य स ठी झ लेल  रिलांब इ. म रहती दशणरिण्य त आलेली आहे.  
 

उपिोक्त म रहतीची तप सर्ी केली असत , प्रकल्प ांची घळभिर्ी ज्य  िषी झ ली सकि  योजन  ज्य  
िषी क यास्न्ित झ ली, त्य िेळी क हीही ससचन क्षमत  रनमार् झ लेली न ही, असे एकूर् 30 प्रकल्प आढळून 
आले आहेत, त्य ांची म रहती ख लीलप्रम रे्. 
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तक्तप क्र. 3.16 

अ. 
क्र. 

मह मांडळ चे न ांि घळभिर्ीच्य  सकि  योजन  
क यणस्न्ित किण्य च्य  िषी 
शनू्य टक्के ससचन क्षमत  

रन मती असलेल्य  
प्रकल्प ांची सांख्य  

प्रकल्प प्रक ि नसु ि त्य ांची न ि े

मोठे मध्यम उससयो 

1 मह ि ष्र कृष्र्  खोिे 
रिक स मह मांडळ, परेु् 
 

7 1. ि िर्  
2.दिूगांग  
3.च सकम न 
4. भ म  आसखेड 

1.न गेि डी 1.कृष्र्  
कोयन  
2.जन ई 
रशिस ई 

2 रिदभण प टबांि िे रिक स 
मह मांडळ, न गपिू 
 

7 1. रनम्न िर् -न ांद 
ििर् 

1. ज मनदी 
2.क िनदी 
3.मदन तल ि 
4.पोिि  न ल  
5.डोंगिग ांि 
6.नििग ांि 

 

3 त पी प टबांि िे रिक स 
मह मांडळ, जळग ांि 
 

7 1. ि घिू 1.बहुळ  
2.मांगरुळ 
3.अमि िती 
4.ज मखेडी 
5.रशिर् 
6.दि  

 

4 कोकर् प टबांि िे 
रिक स मह मांडळ, ठ रे् 

4 1.भ तस  
 टप्प -1 

1.हेटिरे् 
2.कोले स ांतडी 
3. देिघि 

 

5 गोद ििी मि ठि ड  
प टबांि िे रिक स 
मह मांडळ, औिांग ब द 
 

5 1.ऊध्िण प्रिि  रनळिांडे 
(प्रिम टप्प ) 

1.रशिन  ट कळी 
2.ि कोद 
3.सांगमेश्िि 
4.ि घोली 

 

 एकूर्:- 30 8 20 2 

(सरमती प्रपत् क्र. 3.8.48 ि - प्रकल्परनह य म रहतीिि आि िीत) 

उपिोक्त 30 प्रकल्प ांमध्ये मोठे प्रकल्प-8, मध्यम प्रकल्प-20 ि उपस  ससचन ये जन  2 आहेत य  30 
प्रकल्प ांपैकी पढुील 7 प्रकल्प ांमध्ये घळभिर्ीच्य /योजन  क यान्ियन च्य  िषानांति, एक  िषाचे क ल ििी 
मध्ये अांशत: ससचन क्षमत  रन मती झ ल्य चे रदसनू येते.  
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अ. मोठे प्रकल्प :- 1) ि घिू 

ब. मध्यम प्रकल्प :- 1) पोिि  न ल     2) डोंगिग ि    3)  नििग ि   4) रशिन  
ट कळी 5) ि कोद 6) देिघि  

उिणरित 23 प्रकल्प ांमध्ये म त् 2 िषण सकि  दोन िषापेक्ष  ज स्त क ल ििीनांति ससचन क्षमत   रन मती 
झ लेली आहे. म त् (उध्िण प्रिि  (रनळिांडे) प्रिम टप्प , दि  मध्यम प्रकल्प ि क ले स तांडी मध्यम प्रकल्प) य       
3 प्रकल्प ांमध्ये जनू 2012 अखेि पयंतही क हीही ससचन क्षमत  रनमार् झ लेली न ही. 

उपिोक्त प्रकल्प ांच्य  घळभिर्ीनांति स ठलेल्य  प ण्य च  ि पि कश स ठी किण्य त आल  य ब बत 
प र्ीि पि ची म रहती तप सत न  ख लील प्रक िे प्रकल्प च  प र्ी ि पि झ ल्य चे रदसनू येते.  

1) रबगि ससचन स ठी प र्ी ि पि – 1) भ म  आसखेड, 2) न गेि डी 3) ज मखेडी,  4) बहुळ  5) 
उध्िण प्रिि  (रनळिांडे) प्रिम टप्प    6) हेटिरे् 

2) ििर् तनू प र्ी नदीप त् त सोडल्य मळेु नदीतीि ििील झ लेल  ससचन स ठी ि पि –1) भ म  
आसखेड 2) दि  3) ज मखेडी 4) उध्िण प्रिि  (रनळिांडे) 

मखु्य ििर् चे सकि  उपस  ससचन योजन चे शीषण क म जेंव्ह  परू्णत्ि स येते, त्य च िेळेस ल भके्षत् च्य  
सरुुि तीच्य  भ ग तील ससचन क्षमत  रन मतीची क मे न होरे्, प्रकल्प ांची घळभिर्ी होऊन त्य मळेु रनमार् 
झ लेल्य  प र्ीस ठय च  ि पि ससचन स ठी न होऊ शकरे् अस  गांभीि दोष 23 प्रकल्प ांच्य  ब बत रदसनू येतो.  

 
प्रकल्प ांचे ससचन ल भ त होर् ि   अक्षम्य रिलांब रिच ि त घेत  ही ब ब खरचतच योग्य न ही . य  

प्रकल्प ांच्य  घळभिर्ीच्य  िेळी ससचन क्षमत  रन मती न झ ल्य मळेु क यणक्रम च्य  आखर्ीत ि क यान्ियन त 
चकू झ ल्य चे सकृतदशणनी रदसनू येते. हे कसे व्ह यल  हिे य च  उह पोह प्रकिर् 7 मध्ये किण्य त येत आहे.  

--000-- 
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प्रकल्पांतील विलांब 

वििरण्त्पची सचूी 

अ.क्र. त्शील 

1 3.1 घळभरणीच्र्प िेळी वनमाण झपलेलर्प ससचन क्षमतेसांबांिी ि इतर मपवहती 
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वििरणपत्र क्रम ांक 3.1 
महपमांडळपचे  नपि: महपरपष्र कृष्णप खोरे विकपस महपमांडळ, ्णेु 

प्रकल् प्रकपर:   मोठे प्रकल्  
अ. 
क्र. 

प्रकल्प चे न ांि ि रजल्ह  प्रकल्प च्य  
घळभिर्ीचे िषण प्रकल्पीय 

ससचन क्षमत  
(हे) 

घळभिर्ीच्य  िषी 
रनमार् झ लेली ससचन 

क्षमत   (हे.) ि 
(टक्केि िी) 

प्रकल्प चे 
प्रत्यक्ष फ यद  
रमळ ल्य चे 

सिुि तीचे िषण 

घळभिर्ी नांति 
प्रत्यक्ष फ यद  
रमळण्य स ठी 
झ लेल  रिलांब 

(िषण) 

िषण 2011-12 अखेि 
रन मत ससचन क्षमत  ि( 

टक्केि िी) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 भीम  (उजनी), रज. सोल पिू 1979 259539 
46267         

 (17.82) 
1980 0 227708  

(87.73) 

2 कुकडी प्रकल्प, रज. परेु् 

येडग ांि-1977-78             
िडज-1981-82   

म रर्कडोह-1984-85             
सडभे-1985-86    

सपपळग ांि जोगे-1999-
00 

156278 

 1978-79        
1982-83   
1985-86       
1995-96         
2000-01 

0                             
0                            
0                             

10                          
0 

 
138329 
(88.51) 

 

3 ि िर्  प्रकल्प, रज. स ांगली 1985 91350 
0 

1986 0 
66178  
(72.44) 

4 दिुगांग  प्रकल्प, रज. कोल्ह पिू 1986 61032 0 1995 9 39165  
(64.17) 

5 
कृष्र्  प्रकल्प, रज. स त ि , 

स ांगली 

िोम-1977                         
कन्हेि-1988 

 
 

74000 

1995 पिूीची म रहती 
अप्र प्त 

 
िोम-1976                       

कन्हेि-1985 
0                           
0 

73228  
(98.95) 
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अ. 
क्र. 

प्रकल्प चे न ांि ि रजल्ह  प्रकल्प च्य  
घळभिर्ीचे िषण प्रकल्पीय 

ससचन क्षमत  
(हे) 

घळभिर्ीच्य  िषी 
रनमार् झ लेली ससचन 

क्षमत   (हे.) ि 
(टक्केि िी) 

प्रकल्प चे 
प्रत्यक्ष फ यद  
रमळ ल्य चे 

सिुि तीचे िषण 

घळभिर्ी नांति 
प्रत्यक्ष फ यद  
रमळण्य स ठी 
झ लेल  रिलांब 

(िषण) 

िषण 2011-12 अखेि 
रन मत ससचन क्षमत  ि( 

टक्केि िी) 

6 च सकम न प्रकल्प, रज. परेु् 
1990-91/                    

परू्ण क्षमत  1999-
2000 

56096 
0 

1992-93 0 
परू्ण क्षमत  1999-2000              

(17355) (30.93) 

7 रनि  देििि, रज. परेु् अांशत: 2000                         
परू्ण-2008 

60581 971                
  (1.60) 

2008-09       0 4712       
 (7.77) 

8 उिमोडी प्रकल्प, रज. स त ि  
अांशत: 2000-01          

(परू्ण 2010)    42870 
1259                
(2.93) 2001 0 

3281          
  (7.65) 

9 आसखेड प्रकल्प , रज. परेु् 1999 29465 0 जल शय िरुन 
ससचन   434         

 (1.47) 

10 गुांजिर्ी प्रकल्प, रज. परेु् अांशत: 2000 26686  प र्ी नदीमध्ये 
सोडण्य त येते 

स ांडव्य चे क म बांद 
प डले ससचन क्षमत  रनिांक 

11 
िोम बलकिडी 

बोगद  प्रकल्प, रज. स त ि  
अांशत: 2001/परू्ण 

2010 
25500 

7060 
(27.68) 

2001 0 
9553  

(37.46) 

12 
भीम  सीन  जोड क लि  

उससये , रज. सोल पिू 2002 32660 
17040 
(52.17) -  32660 (100) 

13 त िळी प्रकल्प, रज. स त ि  अांशत: 2001 19498 क म अांशत: 2008 -- 6026 
 (30.94) 

14 
स ांगोल  श ख  क लि  प्रकल्प, 

रज. सोल पिू 
- 13140 

 

2001-02  

अस्तिीकिर् चे बचतीमिनू 
प र्ी उपलब्ि करून द्य िय चे 

आहे 
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अ. 
क्र. 

प्रकल्प चे न ांि ि रजल्ह  प्रकल्प च्य  
घळभिर्ीचे िषण प्रकल्पीय 

ससचन क्षमत  
(हे) 

घळभिर्ीच्य  िषी 
रनमार् झ लेली ससचन 

क्षमत   (हे.) ि 
(टक्केि िी) 

प्रकल्प चे 
प्रत्यक्ष फ यद  
रमळ ल्य चे 

सिुि तीचे िषण 

घळभिर्ी नांति 
प्रत्यक्ष फ यद  
रमळण्य स ठी 
झ लेल  रिलांब 

(िषण) 

िषण 2011-12 अखेि 
रन मत ससचन क्षमत  ि( 

टक्केि िी) 

15 
सीन  कोळेग ि प्रकल्प, रज. 

उस्म न ब द 

2007                              
उपस  ससचन योजन  

2013 मध्ये सरुू 
12584 

0 2007  
उ.सस.यो.2013 

मध्ये सरुू 

- 
6 

2013 अखेि 3465 
(27.53) 

16 टेमघि प्रकल्प, रज. परेु् अांशत: 1998-99                  
परू्ण 2010 

1000 

0     
1000 
(100) 

 

2001-02         0 
2001-02  िषी    1000 

हे. ससचन रन मती. क लिे 
न हीत               
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महपमांडळपचे नपि: महपरपष्र कृष्णप खोरे विकपस महपमांडळ, ्णेु 
     प्रकल् प्रकपर:  मध्र्म प्रकल्  

अ. 
क्र. 

प्रकल्प चे न ांि प्रकल्प च्य  घळभिर्ीचे 
िषण 

प्रकल्पीय 
ससचन क्षमत  

(हे) 

घळभिर्ीच्य  िषी 
रनमार् झ लेली 

ससचन क्षमत   (हे.) 
ि                         

( टक्केि िी) 

प्रकल्प चे प्रत्यक्ष 
फ यद  

रमळ ल्य चे 
सिुि तीचे िषण 

घळभिर्ी नांति 
प्रत्यक्ष फ यद  
रमळण्य स ठी 

झ लेल  रिलांब (िषण) 

िषण 2011-12 
अखेि रन मत ससचन 

क्षमत  ि 
(टक्केि िी) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 आांद्र  खोिे, रज. परेु् अांशत: 1999-00 9177 
अांशत: घळभिर्ी 

2001-02 1 
9237             
 (100) 

2 कलमोडी, रज. परेु् अांशत : 2005-06 5622 अांशत: घळभिर्ी 2005-06 0 - 

3 रचल्लेि डी, रज. परेु् 2000-01 7455 7455              
(100) 

2002 0 7455             
(100) 

4 कुड ळी, रज. स त ि  अांशत : 2000-01 8523 
अांशत: घळभिर्ी 

2001 0 
ििर् 95% परू्ण     

सस.क्ष. 0 % 

5 
मोिर्  (गिेुघि), रज. 

स त ि  
अांशत : 2000-01/परू्ण 

2010 5423 
142             

 (2.61) 2001 0 
142            

 (2.61) 

6 न गेि डी, रज. स त ि   अांशत 1998-99/परू्ण 
2000 

2418 
0 

1999 0 
250           

(10.34) 

7 उत्तिम ांड, रज. स त ि  अांशत : 2000-01 
परू्ण/2010 7680 

5355            
(69.72) 2001 0 

7680           
(100) 

8 ि ांग, रज. स त ि  प्रिम टप्प  2010-11 
अांशत: 8742 

761             
(8.70) 2011 0 

761             
(8.70) 
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अ. 
क्र. 

प्रकल्प चे न ांि प्रकल्प च्य  घळभिर्ीचे 
िषण 

प्रकल्पीय 
ससचन क्षमत  

(हे) 

घळभिर्ीच्य  िषी 
रनमार् झ लेली 

ससचन क्षमत   (हे.) 
ि                         

( टक्केि िी) 

प्रकल्प चे प्रत्यक्ष 
फ यद  

रमळ ल्य चे 
सिुि तीचे िषण 

घळभिर्ी नांति 
प्रत्यक्ष फ यद  
रमळण्य स ठी 

झ लेल  रिलांब (िषण) 

िषण 2011-12 
अखेि रन मत ससचन 

क्षमत  ि 
(टक्केि िी) 

9 कडिी, रज. कोल्ह पिू 2000-01 13368 12825               
(95.93) 

2001-02 0 13368           
 (100) 

10 प टग ि, रज. कोल्ह पिू अांशत: 1998-99 12070 
7674  

(63.57) 
1999-00 0 

12070           
 (100) 

11 घटप्रभ , रज. कोल्ह पिू 2007-08 6936 
601             

(8.66) 2008-09 0 
6936             
(100) 

12 ज ांबिे, रज. कोल्ह पिू झ लेली न ही 5350 
- 

- - 
घळभिर्ी झ लेली 

न ही 

13 सफण न ल , रज. कोल्ह पिू झ लेली न ही 6784 
- 

- - 
घळभिर्ी झ लेली 

न ही 

14 ि मर्ी, रज. कोल्ह पिू झ लेली न ही 2100 - - - घळभिर्ी झ लेली 
न ही 

15 
आांबेओहोळ, रज. 

कोल्ह पिू झ लेली न ही 6342 
- 

- - घळभिर्ी झ लेली 
न ही 

16 
सपपळग ि ढ ळे, रज. 

सोल पिू 2006 3384 
0 

2006 0 1124   
(33.21) 

17 
सीन  (भोसेसखड 

बोगदय सह) , रज. 
अहमदनगि 

1985 8445 
5000 

- - क म परू्ण 
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अ. 
क्र. 

प्रकल्प चे न ांि प्रकल्प च्य  घळभिर्ीचे 
िषण 

प्रकल्पीय 
ससचन क्षमत  

(हे) 

घळभिर्ीच्य  िषी 
रनमार् झ लेली 

ससचन क्षमत   (हे.) 
ि                         

( टक्केि िी) 

प्रकल्प चे प्रत्यक्ष 
फ यद  

रमळ ल्य चे 
सिुि तीचे िषण 

घळभिर्ी नांति 
प्रत्यक्ष फ यद  
रमळण्य स ठी 

झ लेल  रिलांब (िषण) 

िषण 2011-12 
अखेि रन मत ससचन 

क्षमत  ि 
(टक्केि िी) 

18 बेनीतिू , रज. उस्म न ब द 1996 2293 700           
 (30.52) 

1996-97 0 2249  
(98.08) 

19 मेहकिी, रज. बीड 
मळू ििर् परू्ण 1965            

क लि  परू्ण                             
उपस  अपरू्ण 

4048 
 

सीन  ििर् तनू उपस  ससचन योजन व्द िे मेहकिी ििर् तील प ण्य ची स्त्ोत िधृ्दी. 
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महपमांडळपचे  नपि: महपरपष्र कृष्णप खोरे विकपस महपमांडळ, ्णेु                                               
 प्रकल् प्रकपर:  उ्सप ससचन र्ोजनप 

अ. 
क्र. प्रकल्प चे न ि 

योजन  क या स्न्ित 
झ ल्य चे िषण 

प्रकल्पीय 
ससचन क्षमत  

(हे) 

योजन  क यास्न्ित 
झ लेल्य  िषी रनमार् 
झ लेली ससचन क्षमत   

(हे.) ि टक्केि िी 

प्रकल्प चे प्रत्यक्ष 
फ यद  

रमळ ल्य चे 
सिुि तीचे िषण 

योजन  क यान्िीत 
झ ल्य  नांति प्रत्यक्ष 

फ यद  रमळण्य स ठी 
झ लेल  रिलांब (िषण) 

िषण 2011-12 
अखेि रन मत 

ससचन क्षमत  ि 
(टक्केि िी) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
कृष्र् -कोयन , रज. 

स ांगली 
अांशत:  क या स्न्ित    

2002 117322 
0 

  
33380  
(28.45) 

2 टेंभ,ू रज. स त ि  अांशत:  क या स्न्ित    
2009 

111856 918  
(0.82) 

2009-10 0 3437  
(3.07) 

3 ि कुडे, रज. स ांगली 
अांशत:  क या स्न्ित    

2011 
35107 

2772  
(7.89) 

  
2772 
(7.89) 

4 जन ई रशिस ई, रज. परेु् 
अांशत:  क या स्न्ित   

2001 15488 
0 

2004-05 0 
9342  

(60.31) 

5 पिुांदि, रज. परेु् 
अांशत:  क या स्न्ित    

2006-07 
25753 

4000  
(15.53) 

2007-08 0 
17968  
(69.97) 

6 किठे कें जळ, रज. स त ि  - 5784 क म प्रगत    
7 िसन , रज. स त ि  - 5880 क म प्रगत    

8 ि ांगर् , रज. स त ि  2011-12 5082 1452 
 (28.57) 

2011-12 0 1452  
(28.57) 

9 िनगिि डी, रज. स त ि  क म सरुु न ही 3025 क म सरुू न ही    
10 हर्बिि डी, रज. स त ि  क म सरुु न ही 3146 क म सरुू न ही    
11 रजहे कठ पिू, रज. स त ि  - 27500 क म प्रगत    
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अ. 
क्र. 

प्रकल्प चे न ि योजन  क या स्न्ित 
झ ल्य चे िषण 

प्रकल्पीय 
ससचन क्षमत  

(हे) 

योजन  क यास्न्ित 
झ लेल्य  िषी रनमार् 
झ लेली ससचन क्षमत   

(हे.) ि टक्केि िी 

प्रकल्प चे प्रत्यक्ष 
फ यद  

रमळ ल्य चे 
सिुि तीचे िषण 

योजन  क यान्िीत 
झ ल्य  नांति प्रत्यक्ष 

फ यद  रमळण्य स ठी 
झ लेल  रिलांब (िषण) 

िषण 2011-12 
अखेि रन मत 

ससचन क्षमत  ि 
(टक्केि िी) 

12 रसन  म ढ , रज. सोल पिू अांशत: 2005 24550 
4942  

(20.13) 
 

2004-05 0 
10371 

 (42.24) 

13 दहीग ि, रज. सोल पिू - 13335 क म प्रगत    
14 रशि पिू, रज. सोल पिू - 14200 क म प्रगत    
15 आष्टी, रज. सोल पिू - 12780 क म प्रगत    
16 स ांगोल , रज. सोल पिू क म सरुु न ही 10701 क म सरुू न ही    
17 ब शी, रज. सोल पिू - 21300 क म प्रगत    
18 एकरुख, रज. सोल पिू बोिी  ििर् परू्ण 2005 29905 क म प्रगत    
19 रशि ळ , रज. उस्म न ब द - 4047 क म प्रगत    
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महपमांडळपचे  नपि:  विदभय ्पटबांिपरे विकपस महपमांडळ, नपर््रू 
 प्रकल् प्रकपर:   मोठे प्रकल्  

अ. 
क्र. प्रकल्प चे न ि 

प्रकल्प च्य  घळभिर्ीचे 
िषण 

प्रकल्पीय 
ससचन क्षमत  

(हे) 

घळभिर्ीच्य  िषी 
रनमार् झ लेली 

ससचन क्षमत   (हे.) ि 
( टक्केि िी) 

प्रकल्प चे प्रत्यक्ष 
फ यद  

रमळ ल्य चे 
सिुि तीचे िषण 

घळभिर्ी नांति 
प्रत्यक्ष फ यद  
रमळण्य स ठी 
झ लेल  रिलांब 

(िषण) 

िषण 2011-12 अखेि 
रन मत ससचन क्षमत  

ि (टक्केि िी) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ब िनिडी, रज. भांड ि  2012 27708 
27203   

 (98.17) 2012 0 
27203  
(98.17) 

2 गोसीखदुण, रज. भांड ि  2010 250800 
34029  
(13.56) 2012 

टप्पेरनह य 
जलस ठ  प्रिम 

ल भ 2000 

36565  
(14.57) 

3 आजनसि  बिेॅज, रज. ििा झ लेली न ही 28000 झ लेली न ही - -  

4 रनम्न ििा, रज. ििा 2010 66172 15379  
(23.24) 

2012 0 17379 
 (26.26) 

5 
घ पेि ड  उससयो टप्प -2रज. 
गोंरदय  - 98558 

क म प्रगत 
- -  

6 पेंच, रज. न गपिू 
निेग ि खैिी 1977 
तोतल डोह 1989 107735 

0  
104476 
 (96.97) 

1977                 
1989 

0 
0 

104715 
 (97.19) 

7 रनम्न िर् , रज. न गपिू 
न ांद 1990              

 िडग ि 1997 25545 
0  

6341  
(24.82) 

1992 
0 

25545 
(100) 
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अ. 
क्र. 

प्रकल्प चे न ि 
प्रकल्प च्य  घळभिर्ीचे 

िषण 

प्रकल्पीय 
ससचन क्षमत  

(हे) 

घळभिर्ीच्य  िषी 
रनमार् झ लेली 

ससचन क्षमत   (हे.) ि 
( टक्केि िी) 

प्रकल्प चे प्रत्यक्ष 
फ यद  

रमळ ल्य चे 
सिुि तीचे िषण 

घळभिर्ी नांति 
प्रत्यक्ष फ यद  
रमळण्य स ठी 
झ लेल  रिलांब 

(िषण) 

िषण 2011-12 अखेि 
रन मत ससचन क्षमत  

ि (टक्केि िी) 

8 हुमन, रज. चांद्रपिू िन जरमनीमळेु बांद 46117 झ लेली न ही -  िन जरमनीमळेु बांद 

9 उध्िण ििा, रज. अमि िती 1993 75080 15030      
(20.01) 

1994 0 75066  
(99.98) 

10 अरुर् िती, रज. यितम ळ 1994 23930 
2500      

 (10.44) 
1995-96 0 

24003  
(100) 

11 बेंबळ  नदी, रज. यितम ळ 2007-08 52543 19292      
(36.71) 

2008-09 0 34519  
(65.69) 

12 रनम्न पैनगांग  रज. यितम ळ - 227271 क म बांद आहे - - क म बांद आहे 

13 खडकपरू्ा, रज. बलुढ र्  2008 24864 
7700  

(30.96) 
2008 0 

13900  
(55.90) 

14 रजग ि, रज. बलुढ र्  - 101088 क म प्रगत - -  

15 ि र्, रज. अकोल  1998 19177 
10500 

 (54.75) 1998-99 0 
18933  
(98.72) 

16 पेनट कळी, रज. बलुढ र्  2003 14332 4150  
(28.95) 

2001-02 0 14032  
(97.90) 

17 रनम्न पेढी, रज. अमि िती - 12292 क म प्रगत - -  
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महपमांडळपचे  नपि:  विदभय ्पटबांिपरे विकपस महपमांडळ, नपर््रू 
    प्रकल् प्रकपर:   मध्र्म 

प्रकल्  

अ. 
क्र. प्रकल्प चे न ि 

प्रकल्प च्य  घळभिर्ीचे 
िषण 

प्रकल्पीय 
ससचन क्षमत  

(हे) 

घळभिर्ीच्य  िषी 
रनमार् झ लेली 

ससचन क्षमत   (हे.)  
ि                       ( 

टक्केि िी) 

प्रकल्प चे प्रत्यक्ष 
फ यद  

रमळ ल्य चे 
सिुि तीचे िषण 

घळभिर्ी नांति प्रत्यक्ष फ यद  
रमळण्य स ठी झ लेल  रिलांब 

(िषण) 

िषण 2011-12 
अखेि रन मत ससचन 

क्षमत  ि 
(टक्केि िी) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 कटांगी, रज. गोंरदय  2011 2453 
2000           

 (81.53) 2002 0 
2000  

(81.53) 

2 ि म उांची ि ढरिरे्, रज. 
ििा 

- 2000  - - क म सरुु न ही 

3 
ज म नदी प्रकल्प, रज. 

न गपिू 1996 7184 
0 

1999 2 
7084  

(98.60) 

4 क ि नदी प्रकल्प, रज. 
ििा 

2000 6744 0 2001 0 4375  
(64.87) 

5 
मदन तल ि प्रकल्प, रज. 

ििा 2003 3270 
0 

2006 2 
3270           
 (100) 

6 ल ल न ल  प्रकल्प, रज. 
ििा 

2006 7290 146               
  (2.00) 

2007 0 466            
(6.39) 

7 
रनम्न चलुबांद प्रकल्प, रज. 

भांड ि  
- 8876 

 
- - क म प्रगत 

8 क लप ििी, रज. गोंरदय  2009 2059 
1800            

 (87.42) 2010 
0 
 
 

 



384 

 

अ. 
क्र. 

प्रकल्प चे न ि 
प्रकल्प च्य  घळभिर्ीचे 

िषण 

प्रकल्पीय 
ससचन क्षमत  

(हे) 

घळभिर्ीच्य  िषी 
रनमार् झ लेली 

ससचन क्षमत   (हे.)  
ि                       ( 

टक्केि िी) 

प्रकल्प चे प्रत्यक्ष 
फ यद  

रमळ ल्य चे 
सिुि तीचे िषण 

घळभिर्ी नांति प्रत्यक्ष फ यद  
रमळण्य स ठी झ लेल  रिलांब 

(िषण) 

िषण 2011-12 
अखेि रन मत ससचन 

क्षमत  ि 
(टक्केि िी) 

9 पोिि  न ल , रज. ििा 1983 11632 0 1984 0 10688  
(91.88) 

10 बेंड ि , रज. चांद्रपिू - 3915 क म प्रगत - -  

11 डोंगिग ि, रज. चांद्रपिू 2000 3942 
0 

2001 0 
3153  

(79.98) 

12 परू्ा, रज. अमि िती 2007 7843 
3054           

 (38.93) 2007-08 0 
7530  

(96.00) 

13 चांद्रभ ग , रज. अमि िती 2005/2006 7013 4808           
 (68.55) 

2004-05 0 6732  
(95.99) 

14 सपन, रज. अमि िती 2010 6380 
6195             

(97.10) 2007-08 0 
6195 

(97.10) 
15 पांढिी, रज. अमि िती - 8370  - - क म प्रगत 

16 ि सनी, रज. अमि िती - 4317  - - क म प्रगत 

17 अड र्, रज. ि रशम 1993 10067 700         
 (6.95) 

1992 0 10067   
(100) 

18 नििग ि, रज. यितम ळ 1997 2878 
0 

1999 1 
2878           
(100) 

19 
मन, रज. बलुढ र्  

 
 

1992 8285 
2500          

 (30.17) 1992-93 0 
8285         
 (100) 
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अ. 
क्र. 

प्रकल्प चे न ि 
प्रकल्प च्य  घळभिर्ीचे 

िषण 

प्रकल्पीय 
ससचन क्षमत  

(हे) 

घळभिर्ीच्य  िषी 
रनमार् झ लेली 

ससचन क्षमत   (हे.)  
ि                       ( 

टक्केि िी) 

प्रकल्प चे प्रत्यक्ष 
फ यद  

रमळ ल्य चे 
सिुि तीचे िषण 

घळभिर्ी नांति प्रत्यक्ष फ यद  
रमळण्य स ठी झ लेल  रिलांब 

(िषण) 

िषण 2011-12 
अखेि रन मत ससचन 

क्षमत  ि 
(टक्केि िी) 

20 तोिर् , रज. बलुढ र्  1993 1428 160             
 (11.20) 

1992 0 1428           
(100) 

21 उत िळी, रज. बलुढ र्  
2005 

5394 
1402         

 (25.99) 
2005-06 

0 
5394         

  (100) 

22 
बोडी न ल , रज. 

अमि िती 
- 

4126 
क म प्रगत - 

-  

23 
घुांगशी बिेॅज, रज. 

अकोल  
- 

6343 
क म प्रगत - 

-  

24 उम  बिेॅज, रज. अकोल  - 5510 क म प्रगत - -  

25 परू्ा बिेॅज-2 (नेि 
घ मर् ), रज. अकोल  

- 6954 क म प्रगत - -  

26 
ट कळी डोल्ह िी, रज. 

यितम ळ 
- 

4330 
क म प्रगत - 

-  
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महपमांडळपचे  नपि:  विदभय ्पटबांिपरे विकपस महपमांडळ, नपर््रू 
प्रकल् प्रकपर:   उ्सप ससचन र्ोजनप 

अ. 
क्र. प्रकल्प चे न ि 

योजन  क या स्न्ित 
झ ल्य चे िषण 

प्रकल्पीय 
ससचन 
क्षमत  
(हे) 

योजन  क या स्न्ित 
झ लेल्य  िषी रनमार् 
झ लेली ससचन क्षमत   
(हे.) ि ( टक्केि िी) 

प्रकल्प चे प्रत्यक्ष फ यद  
रमळ ल्य चे सिुि तीचे 

िषण 

योजन  क या स्न्ित 
झ ल्य  नांति प्रत्यक्ष 

फ यद  रमळण्य स ठी 
झ लेल  रिलांब (िषण) 

िषण 2011-12 
अखेि रन मत 

ससचन क्षमत  ि 
(टक्केि िी) 

1 2 3 4 5 8 9 10 

1 तेढि  रसिनी, रज. गोंरदय   4938  -  क म प्रगत 

2 ि पेि ड  उससयो टप्प -1, रज.गोंरदय  2005-06 8050 
1418                

(17.61) 2005 0 6700 (83.22) 

3 सोंडय  टोल  रज.भांड ि   3605 
 

योजनेची शीषणक मे परू्ण 2008 0 

य  योजने अांतगणत प र्ी 
उपस  करून च ांदपिू 
तल ि त सोडण्य त 

येते 

4 झ ांशीनगि रज.गोंरदय   4225 क म प्रगत -   

5 िजेग ि क टी रज.गोंरदय   4560 क म प्रगत -   

6 किजखेड  रज.भांड ि  2006-07 8050 
200  

(2.48) 
2006 0 

200           
(2.48) 

7 सिेुि ड  रज.भांड ि   7050 क म प्रगत -   

8 सत् पिू, रज. न गपिू 2012-13 3930 1500  
(38.16) 

2012-13 0 1500  
(38.16) 

9 
पळसग ि आमडी रज.चांद्रपिू 

 
 

 3699 क म प्रगत -   
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अ. 
क्र. प्रकल्प चे न ि 

योजन  क या स्न्ित 
झ ल्य चे िषण 

प्रकल्पीय 
ससचन 
क्षमत  
(हे) 

योजन  क या स्न्ित 
झ लेल्य  िषी रनमार् 
झ लेली ससचन क्षमत   
(हे.) ि ( टक्केि िी) 

प्रकल्प चे प्रत्यक्ष फ यद  
रमळ ल्य चे सिुि तीचे 

िषण 

योजन  क या स्न्ित 
झ ल्य  नांति प्रत्यक्ष 

फ यद  रमळण्य स ठी 
झ लेल  रिलांब (िषण) 

िषण 2011-12 
अखेि रन मत 

ससचन क्षमत  ि 
(टक्केि िी) 

10 बोिघ ट रज.चांद्रपिू  6218 क म प्रगत -   

11 सोन पिू टोमट  रज.चांद्रपिू  2441 क म प्रगत -   

12 ि घोली बटुी रज.चांद्रपिू 2006 4542 2500               
(55.04) 

2006 0 4522  
(99.55) 

13 ििा बिेॅज रज.यितम ळ  5663 क म प्रगत -   

14 पेढी बिेॅज, रज.अमि िती  2232 क म प्रगत -   
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महपमांडळपचे  नपि:  तप्ी खोरे विकपस महपमांडळ, जळर्पि 
 

प्रकल् प्रकपर:  मोठे प्रकल्  
 

अ. 
क्र. 

प्रकल्प चे न ि प्रकल्प च्य  घळभिर्ीचे 
िषण 

प्रकल्पीय 
ससचन क्षमत  

(हे) 

घळभिर्ीच्य  िषी 
रनमार् झ लेली ससचन 

क्षमत   (हे.) ि ( 
टक्केि िी) 

प्रकल्प चे प्रत्यक्ष फ यद  
रमळ ल्य चे सिुि तीचे 

िषण 

घळभिर्ी नांति प्रत्यक्ष 
फ यद  रमळण्य स ठी 
झ लेल  रिलांब (िषण) 

िषण  2011-12 अखेि 
रन मत ससचन क्षमत  

ि टक्केि िी 

1 2 3 4 5 8 9 10 

1 ि घिू, रज.जळग ि 2006 38570 0 2008 0 15992  
(41.46) 

2 रनम्न त पी, रज.जळग ि - 63656 क म प्रगत - -  

3 पनुांद, रज.न रशक 2011 12662 10074          
(79.56) 

2011-12 0 10220 
 (80.71) 
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महपमांडळपचे  नपि:  तप्ी खोरे विकपस महपमांडळ, जळर्पि 
                                                                                                                                                                                                                                                 

प्रकल् प्रकपर:   मध्र्म प्रकल् 
  

अ. 
क्र. 

प्रकल्प चे न ि प्रकल्प च्य  घळभिर्ीचे 
िषण 

प्रकल्पीय 
ससचन क्षमत  

(हे) 

घळभिर्ीच्य  िषी 
रनमार् झ लेली ससचन 

क्षमत   (हे.) ि ( 
टक्केि िी) 

प्रकल्प चे प्रत्यक्ष 
फ यद  

रमळ ल्य चे 
सिुि तीचे िषण 

घळभिर्ी नांति 
प्रत्यक्ष फ यद  
रमळण्य स ठी 

झ लेल  रिलांब (िषण) 

िषण 2011-12 अखेि 
रन मत ससचन क्षमत  ि 

(टक्केि िी) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 अांजनी , रज.जळग ि 2008 7902 400            
(5.06) 

2008-09 0 1123  
(14.21) 

2 बहुळ , रज. जळग ि 1996 4654 
0 

2002-03 5 
4654  
(100) 

3 गळु, रज. जळग ि 2009 3025 1031                
(34.08) 

2009-10 0 2641  
(87.30) 

4 मांगरुळ, रज. जळग ि 1997 1935 
0 

2001-02 4 
1935  
(100) 

5 मोि, रज. जळग ि 2007 2156 
996             

(46.19) 2004-05 0 
1600 

 (74.21) 
6 शेळग ि बिेॅज, रज. जळग ि - 11318 क म प्रगत - -  

7 कम नी त ांड , रज. जळग ि 2005-06 6032 
500           

 (8.29) 
2008-09 2 

6032 
 (100) 

8 अमि िती, रज.िळेु 2004 3127 
0 

2006-07 1 
3127  
(100) 

9 रनम्न प ांझि , रज.िळेु 2008-09 7585 1000             
(13.18) 

2007-08 0 2442  
(32.19) 
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अ. 
क्र. 

प्रकल्प चे न ि प्रकल्प च्य  घळभिर्ीचे 
िषण 

प्रकल्पीय 
ससचन क्षमत  

(हे) 

घळभिर्ीच्य  िषी 
रनमार् झ लेली ससचन 

क्षमत   (हे.) ि ( 
टक्केि िी) 

प्रकल्प चे प्रत्यक्ष 
फ यद  

रमळ ल्य चे 
सिुि तीचे िषण 

घळभिर्ी नांति 
प्रत्यक्ष फ यद  
रमळण्य स ठी 

झ लेल  रिलांब (िषण) 

िषण 2011-12 अखेि 
रन मत ससचन क्षमत  ि 

(टक्केि िी) 

10 ि डी शेि डी, रज.िळेु 2007-08 7176 350             
 (4.87) 

2007-08 0 3180 
 (44.31) 

11 सलुि डे बिेॅज, रज.िळेु 2007-08 8582 
3433            

(40.00) 2007-08 0 
8582  
(100) 

12 ज मखेडी, रज.िळेु 2000 2750 0 2000-01 0 2350  
(85.45) 

13 स िांगखेड  बिेॅज, रज. नांदिुब ि 2007-08 11519 
4608              

(40.00) 2007-08 0 
11519  
(100) 

14 प्रक श  बिेॅज,  रज. नांदिुब ि 2008 10307 
4184           

(40.59) 2008 0 
10307  
(100) 

15  रशिर्, रज. नांदिुब ि 2006 3395 0 2006-07 0 1720  
(50.66) 

16 न गन, रज. नांदिुब ि 2007 3356 क म प्रगत - 5  

17 कोिडी, रज. नांदिुब ि 2011 3659 1700            
(46.46) 

2011-12 0 1700  
(46.46) 

18 देहली, रज. नांदिुब ि झ लेली न ही 3481 क म प्रगत - -  

19 दि , रज. नांदिुब ि 2007 3449 0 - 6 0 

20 म रर्कपुांज, रज.न रशक 2012 2685 
1298           

(48.34) 2003-04 जल शय उपस  1298 (48.34) 
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महपमांडळपचे  नपि:  तप्ी खोरे विकपस महपमांडळ, जळर्पि 
प्रकल् प्रकपर:   उ्सप ससचन र्ोजनप 
 

अ. 
क्र. 

प्रकल्प चे न ि योजन  क या स्न्ित 
झ ल्य चे िषण 

प्रकल्पीय 
ससचन क्षमत  

(हे) 

योजन  क यास्न्ित 
झ लेल्य  िषी रनमार् 
झ लेली ससचन क्षमत   

(हे.) ि टक्केि िी 

प्रकल्प चे प्रत्यक्ष फ यद  
रमळ ल्य चे सिुि तीचे 

िषण 

योजन  क यान्िीत 
झ ल्य  नांति प्रत्यक्ष 

फ यद  रमळण्य स ठी 
झ लेल  रिलांब (िषण) 

िषण 2011-12 
अखेि रन मत 

ससचन क्षमत  ि 
(टक्केि िी) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
ििर्ग ि तळिेपरिसि, 

रज.जळग ांि - 27663 
क म प्रगत 

- -  

2 कुऱ्ह  िढोद  इस्ल मपिू, 
रज.जळग ांि 

- 41437 क म प्रगत - -  

3 
बोदिड पिीसि,         
 रज. जळग ि 

- 61934 
क म सरुू झ लेले न ही 

- -  

4 पदम लय-2, रज. 
जळग ि 

- 13140 क म प्रगत - -  

5 
सलुि डे ज मफळ 
कनोली, रज.िळेु 

- 52720 
क म सरुू झ लेले न ही 

- -  

6 
प्रक श  बिु ई, 
रज.नांदिूब ि - 7439 

क म प्रगत 
- -  
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महपमांडळपचे  नपि:   कोकण ्पटबांिपरे  विकपस महपमांडळ,  ठपणे 
प्रकल् प्रकपर:   मोठे प्रकल् 
 

अ. 
क्र. 

प्रकल्प चे न ि प्रकल्प च्य  घळभिर्ीचे 
िषण 

प्रकल्पीय 
ससचन क्षमत  

(हे) 

घळभिर्ीच्य  िषी रनमार् 
झ लेली ससचन क्षमत   (हे.) 

ि (टक्केि िी) 

प्रकल्प चे प्रत्यक्ष 
फ यद  

रमळ ल्य चे 
सिुि तीचे िषण 

घळभिर्ी नांति प्रत्यक्ष 
फ यद  रमळण्य स ठी 
झ लेल  रिलांब (िषण) 

िषण 2011-12 अखेि 
रन मत ससचन क्षमत  

ि (टक्केि िी) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 सयूा, रज.ठ रे् 1989 27188 
8176             

(30.07) 1981-82 0 
12490  
(45.94) 

 

2 भ तस , रज.ठ रे् 
टप्प -1 1979              
टप्प -2 2005 42550 

0 
5982 1979 0 

 
7466  

(17.54) 

3 रतल्ल िी, रज.ससिदुगुण टप्प -1 2002-03               
टप्प -2 2005-06 

9680 
0 

106  
(1.09) 

2001-02 0 4836 
 (50.23) 

4 तळांब , रज.ससिदुगुण - 28900 क म प्रगत - -  
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महपमांडळपचे  नपि:   कोकण ्पटबांिपरे  विकपस महपमांडळ,  ठपणे 
                  प्रकल् प्रकपर:   मध्र्म प्रकल् 
 
अ. 
क्र. 

प्रकल्प चे न ि प्रकल्प च्य  घळभिर्ीचे 
िषण 

प्रकल्पीय 
ससचन क्षमत  

(हे) 

घळभिर्ीच्य  िषी 
रनमार् झ लेली ससचन 

क्षमत   (हे.) ि 
(टक्केि िी) 

प्रकल्प चे प्रत्यक्ष 
फ यद  रमळ ल्य चे 

सिुि तीचे िषण 

घळभिर्ी नांति प्रत्यक्ष 
फ यद  रमळण्य स ठी 
झ लेल  रिलांब (िषण) 

िषण 2011-12 अखेि 
रन मत ससचन क्षमत  

ि (टक्केि िी) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 देहिजी, रज.ठ रे् - 6979 क म सरुू न ही - -  

2 हेटिरे्, रज.ि यगड 1999-2000 11021 
0 

2001-02 3 
2046  

(18.56) 

3 स ांबिकुां ड,  रज.ि यगड - 2983 क म सरुू न ही - -  

4 गडनदी,रज.ित्न रगिी 2007-08 4296 
505          

  (1.30) - 6 
1366 

 (31.79) 

5 ज मद , रज.ित्न रगिी - 4900 क म प्रगत - -  

6 अजुणन , रज.ित्न रगिी 2010-11 9411 
719              

(1.26) 2010-11 0 
719  

(1.26) 

7 कोले स ांतडी, रज.ससिदुगुण 2008-09 3625 0 - 5 0 

8 देिघि, रज.ससिदुगुण 2004-05 8122 
0 

2007-08 3 
3238  

(39.86) 

9 अरुर् , रज.ससिदुगुण - 9027 क म प्रगत - -  
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अ. 
क्र. 

प्रकल्प चे न ि प्रकल्प च्य  घळभिर्ीचे 
िषण 

प्रकल्पीय 
ससचन क्षमत  

(हे) 

घळभिर्ीच्य  िषी 
रनमार् झ लेली ससचन 

क्षमत   (हे.) ि 
(टक्केि िी) 

प्रकल्प चे प्रत्यक्ष 
फ यद  रमळ ल्य चे 

सिुि तीचे िषण 

घळभिर्ी नांति प्रत्यक्ष 
फ यद  रमळण्य स ठी 
झ लेल  रिलांब (िषण) 

िषण 2011-12 अखेि 
रन मत ससचन क्षमत  

ि (टक्केि िी) 

10 निडिे, रज.ससिदुगुण - 12530 क म प्रगत - -  

11 सिांबळ , रज.ससिदुगुण - 11142 क म प्रगत - -  
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महपमांडळपचे  नपि:   र्ोदपिरी मरपठिपडप ्पटबांिपरे  विकपस महपमांडळ, औरांर्पबपद 
प्रकल् प्रकपर:   मोठे प्रकल् 

 

अ. 
क्र. 

प्रकल्प चे न ि 
प्रकल्प च्य  

घळभिर्ीचे िषण 

प्रकल्पीय 
ससचन क्षमत  

(हे) 

घळभिर्ीच्य  िषी रनमार् 
झ लेली ससचन क्षमत   (हे.) ि 

(टक्केि िी) 

प्रकल्प चे प्रत्यक्ष फ यद  
रमळ ल्य चे सिुि तीचे 

िषण 

घळभिर्ी नांति प्रत्यक्ष 
फ यद  रमळण्य स ठी 
झ लेल  रिलांब (िषण) 

िषण 2011-12 अखेि 
रन मत ससचन क्षमत  ि 

(टक्केि िी) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 रनम्न दिुन , रज.पिभर्ी 2009-10 53379 6799            
(12.73) 

2011-12 2 22822  
(42.75) 

2 ज यकि डी प्रकल्प 
टप्प -2, रज.बीड 

1986-87 129696 मळू क म परू्ण, 
इति घटक क मे प्रगत 

   

3 म ांजि , रज.बीड 1980 28541 मळू क म परू्ण, 
इति घटक क मे प्रगत 

1980 0  

4 रनम्न तेिर् , 
रज.उस्म न ब द 

1989 23470 मळू क म परू्ण, 
इति घटक क मे प्रगत 

1989 0  

5 कृष्र्  मि ठि ड , 
रज.उस्म न ब द 

क म प्रगत 114731 क म प्रगत क म प्रगत   

6 शांकिि िजी, चव्ह र् 
रिष्र्पुिुी प्रकल्प, 
रज.न ांदेड 

1988 (भ ग-1)- 
28340 

(भ ग-2)-
33285 

(भ ग-1)- 2400 (8.46) 
(भ ग-2)-इति घटक क मे 

प्रगत 

1989-1990 1 48520 
(78.73) 
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अ. 
क्र. 

प्रकल्प चे न ि प्रकल्प च्य  
घळभिर्ीचे िषण 

प्रकल्पीय 
ससचन क्षमत  

(हे) 

घळभिर्ीच्य  िषी रनमार् 
झ लेली ससचन क्षमत   (हे.) ि 

(टक्केि िी) 

प्रकल्प चे प्रत्यक्ष फ यद  
रमळ ल्य चे सिुि तीचे 

िषण 

घळभिर्ी नांति प्रत्यक्ष 
फ यद  रमळण्य स ठी 
झ लेल  रिलांब (िषण) 

िषण 2011-12 अखेि 
रन मत ससचन क्षमत  ि 

(टक्केि िी) 

7 ऊध्िण पेनगांग , 
रज.यितम ळ 

इस पिू-1982         
 स पळी-क म 

सरुू न ही 

124772 8284       
 (6.64) 

1985-86 
- 

3 
- 

100158  
(80.27) 

8 लेंडी, रज.न ांदेड क म प्रगत 28286 क म प्रगत क म प्रगत   

9 ऊध्िण प्रिि  (रनळिांडे), 
रज.अहमदनगि 

2008 64260  
 

0 

2008 0 ससचन क्षमत  रनमार् झ लेली 
न ही, ति पी प र्ीस ठ  केलेले 

प र्ी भांड िदि  ििर् चे 
ल भके्षत् स ठी 2008 प सनू 

ि पिण्य त येत आहे 

10 मळु , रज.अहमदनगि 1972 85877 मळू प्रकल्प परू्ण.  
इति घटक क मे प्रगत 

   

11 न ांदिू मिमेश्िि, 
रज.न रशक 

मकुरे् - 1994 
भ िली - 2009 

ि की - क म प्रगत 
भ म - क म प्रगत 

45576 12596 
2960 

क म प्रगत 
क म प्रगत 

1994-95 
2010 

क म प्रगत 
क म प्रगत 

0 
0 
- 
- 

43860 
(96.23) 

12 कडि , रज.न रशक 1992 10320 225          (2.18) 1992 0 9155 (88.71) 

13 उध्िण गोद ििी, न रशक परेु्ग ि -1998 
ओझिखेड-1984 

74210 मळू प्रकल्प परू्ण.  
इति घटक क मे प्रगत 

1998 
1984 

0 
0 

69653 
(93.85) 

 
 



397 

 

महपमांडळपचे  नपि:   र्ोदपिरी मरपठिपडप ्पटबांिपरे  विकपस महपमांडळ, औरांर्पबपद 
प्रकल् प्रकपर:   मध्र्म प्रकल्  

 
अ. 
क्र. 

प्रकल्प चे न ि प्रकल्प च्य  
घळभिर्ीचे िषण 

प्रकल्पीय 
ससचन क्षमत  

(हे) 

घळभिर्ीच्य  िषी 
रनमार् झ लेली ससचन 

क्षमत   (हे.) ि 
(टक्केि िी) 

प्रकल्प चे प्रत्यक्ष फ यद  
रमळ ल्य चे सिुि तीचे 

िषण 

घळभिर्ी नांति प्रत्यक्ष 
फ यद  रमळण्य स ठी 
झ लेल  रिलांब (िषण) 

िषण 2011-12 अखेि 
रन मत ससचन क्षमत  

ि (टक्केि िी) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 रशिन  ट कळी, रज.औिांग ब द 2005 6389 0 2006-07 0 5097  
(79.77) 

2 ि कोद, रज.औिांग ब द 2006 2217 0 2007-08 0 2211  
(99.72) 

3 उध्िण कुां डरलक , रज.बीड क म प्रगत 2800 क म प्रगत क म प्रगत   

4 िेर् पिू, रज.ल तिु 2000 2445 2000           
 (81.79) 

2000-01 0 2445  
 (100) 

5 सांगमेश्िि, रज.उस्म न ब द 1995 3350 0 1996 0 2175  
(64.92) 

6 ि घोली, रज.उस्म न ब द 1992 1115 0 
 
 
 

1994 0 1115  
(100) 
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अ. 
क्र. 

प्रकल्प चे न ि प्रकल्प च्य  
घळभिर्ीचे िषण 

प्रकल्पीय 
ससचन क्षमत  

(हे) 

घळभिर्ीच्य  िषी 
रनमार् झ लेली ससचन 

क्षमत   (हे.) ि 
(टक्केि िी) 

प्रकल्प चे प्रत्यक्ष फ यद  
रमळ ल्य चे सिुि तीचे 

िषण 

घळभिर्ी नांति प्रत्यक्ष 
फ यद  रमळण्य स ठी 
झ लेल  रिलांब (िषण) 

िषण 2011-12 अखेि 
रन मत ससचन क्षमत  

ि (टक्केि िी) 

7 ब भळी उ.प .बांि ि , रज. न ांदेड 2010 7995 6395           
(79.98) 

ऑक्टो.2013 
प्रस्त रित 

0 सिोच्च न्य य लय च्य  
रनर्णय नसु ि प र्ी 
अडरिण्य त आले 

न ही 

8 उध्िण म न ि, रज.न ांदेड 2009 12420 3378             
 (27.19) 

2010-11 0 4571 
 (36.80) 

9 गौतमी गोद ििी, रज.न रशक 2006 6851 2626             
 (38.33) 

2006 0 6851     
    (100) 

10 क श्यपी, रज.न रशक 2003 5817 4344         
 (74.67) 

2003 0 5817   
(100) 
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महपमांडळपचे  नपि:   र्ोदपिरी मरपठिपडप ्पटबांिपरे  विकपस महपमांडळ, औरांर्पबपद 
 

प्रकल् प्रकपर:   उ्सप ससचन रे्पजनप 
 

अ. 
क्र. 

प्रकल्प चे न ि योजन  क या स्न्ित 
झ ल्य चे िषण 

प्रकल्पीय 
ससचन क्षमत  

(हे) 

योजन  क यास्न्ित 
झ लेल्य  िषी रनमार् 
झ लेली ससचन क्षमत   

(हे.) ि टक्केि िी 

प्रकल्प चे प्रत्यक्ष 
फ यद  

रमळ ल्य चे 
सिुि तीचे िषण 

योजन  क यान्िीत झ ल्य  
नांति प्रत्यक्ष फ यद  

रमळण्य स ठी झ लेल  
रिलांब (िषण) 

िषण 2011-12 
अखेि रन मत 

ससचन क्षमत  ि 
(टक्केि िी) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ब्रम्हगव्ह र्, रज.औिांग ब द क म प्रगत 18790 क म प्रगत क म प्रगत   

2 त जन पिू टप्प - 1 ि 2, 
रज.अहमदनगि 

2007 16498 क म प्रगत 2007-08 0  
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प्रकरण क्र. 4 

प्रकल्पांमधील व्यपप्तीबदल 

अनकु्रमणणकप 

4.1.0 प्रस्तावना 
4.2.0 प्रकल्प व्याप्ती व व्याप्ती बदलाची व्याख्या 
4.3.0 कें द्रीय जल आयोगाची मान्यता 
4.4.0 व्याप्तीबदलाचे प्रकार 

4.4.1 के्षत्रिय त्रवस्तार 
4.4.2 के्षत्रिय त्रवस्तार 

4.3.0 नत्रवन उपप्रकल्प /जोडकामे 
4.3.1 लाभव्यय गणुाांक 
4.3.2 बहृत आराखडा 
4.3.3 जायकवाडी टप्पा-2 - बांधारे 
4.3.4 जायकवाडी टप्पा-2 - उपसा योजना 
4.3.5 माांजरा प्रकल्प 
4.3.6 त्रनम्न तेरणा प्रकल्प 
4.3.7 शांकरराव चव्हाण त्रवष्णपुरुी प्रकल्प 
4.3.8 ऊर्धवव पेनगांगा प्रकल्प 
4.3.9 ब्रह्मगव्हाण उपसा ंसचन योजना 

4.3.10 कृष्णा प्रकल्प 
4.3.11 कुडाळी प्रकल्प 
4.3.12 त्रनम्न पेनगांगा प्रकल्प 

4.4.0 सांकल्पन बदलामळेु वाढलेली व्याप्ती 
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प्रकरण क्र. 4 

प्रकल्पांमधील व्यपप्तीबदल 

(कपययकक्षप क्र. 4. मळू प्रशासकीय मान्यतेच्या तुलनेत प्रकल्पाांच्या व्याप्तीमर्धये झालेला बदलाची कारणत्रममाांसा 
तपासणे व अशा व्याप्ती बदलाांमळेु ंकमतीत झालेल्या वाढीची तपासणी करणे) 

4.1.0 प्रस्तपवनपाः शासनाने प्रकात्रशत केलेल्या श्वतेपत्रिकेमर्धये एकूण 181 मोठया व मर्धयम प्रकल्पाांचा समावेश 
आहे. या प्रकल्पाांबाबत श्वेतपत्रिकेतील खांड-2 मर्धये सत्रवस्तर तपशील त्रदलेला आहे. त्यावरून मळू प्रशासकीय 
मान्यतेमर्धये व्याप्तीतील बदलामळेु झालेली वाढ व एकूण ंकमतीतील वाढ याांची टक्केवारी काढयायात आली असनू 
त्रववरणपि क्र.1 मर्धये ती देयायात आली आहे. या मात्रहतीचा गोषवारा खालीलप्रमाणे आहे. 

प्रकल्पाांची व्याप्तीतील बदलामळेु वाढलेल्या ंकमतीबाबत श्वतेपत्रिकेतील तपशील 

अ.क्र. व्याप्तीतील बदलामळेु वाढलेल्या ंकमतीची 
एकूण ंकमत वाढीशी टक्केवारी 

प्रकल्पाांची 
सांख्या 

शेरा 

1 व्याप्तीमर्धये बदल नाही असे प्रकल्प 86 या 117 प्रकल्पाांची व्याप्ती 
बदलासांदभात छाननी सत्रमतीने 
केली नाही. 

2 टक्केवारी 1 ते 10 31 

3 टक्केवारी 11 ते 25 33 
या 64 प्रकल्पाांची सत्रमतीने 

छाननी केली 
4 टक्केवारी 26 ते 50 23 

5 टक्केवारी 51 ते 82 8 

 एकूण 181  

 यावरून असे त्रदसनू येते की 86 प्रकल्पाांमर्धये व्याप्तीतील बदल झालेला नाही, तसेच 31 प्रकल्पाांमर्धये ही 
टक्केवारी 10 पेक्षा कमी आहे. या एकूण 117 प्रकल्पाांच्या व्याप्तीतील बदलाांची कारणे सववसामान्य प्रकारची 
आहेत. प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा 10 टक्के ंकमत वाढीपयंत सधुात्ररत प्रशासकीय मान्यता लागत नसते. कें द्रीय जल 
आयोगाने तर 15 टक्क्याांपयंतचे व्याप्तीचे बदल राज्य शासनाांवरच सोडले आहेत. त्याांना कें द्रीय जल आयोगाची 
फेरमांजरुी लागत नाही. टक्केवारीत 51 ते कमाल 82 मर्धये असणारे 8 प्रकल्प, टक्केवारीत 25 ते 50 या गटात 
असलेले 23 प्रकल्प व 11 ते 25 या गटातील 33 प्रकल्प असे एकूण 64 प्रकल्प याांच्या व्याप्तीतील वाढीची कारणे 
तपासणीची गरज आहे. श्वतेपत्रिका, महामांडळाांकडून सत्रमतीला प्राप्त झालेली परूक मात्रहती व या त्रवषयाशी 
सांबांत्रधत असलेले शासन त्रनणवय व मागवदशवक तत्वे (सोबत जोडले आहेत) व प्रकल्पाांबाबत नोंदत्रवयायात आलेले 
आके्षप याांच्या आधारे या कारणाांची छाननी सत्रमतीने केली आहे. 

4.2.0 प्रकल्, व्यपप्ती व व्यपप्तीतील बदलपची व्यपखयपाः जलसांपदा प्रकल्प व त्याांच्या व्याप्तीबाबतची व्याख्या 
आांतरराष्रीय ंसचन व जलत्रनस्सारण आयोगाने प्रकात्रशत केलेल्या शब्दकोषात आढळते; ती खालीलप्रमाणे आहेेः 

Project, Scheme, Water project or Water resources development project: An 
undertaking or a work denoting either investigation, design, construction, or operation and 
maintenance activity directed to developing or utilizing water resources for beneficial use or 
controlling them. 

 याचा मराठी अनवुाद खालीलप्रमाणे होईलेः 
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'प्रकल्प, योजना, जलवापर प्रकल्प ंकवा जलसांपदा त्रवकास प्रकल्पेः म्हणजे एखाद्या कामाचे अन्वेषण, सांकल्पन, 
बाांधकाम अथवा पत्ररचालन व देखभाल करुन जलत्रवकास करणे, पायायाचा लाभदायी वापर करणे अथवा 
जलस्रोताचे त्रनयांिण करयायाचे उत्रिष्ट असणारे काम'.  

 तसेच प्रकल्पाच्या ठळक वैत्रशष्ये (Salient Features) बाबतही त्या आयोगाने व्याख्या त्रदली आहे.  

Salient Features of a project: Important data of a project briefly listed by which its nature, 
magnitude and scope could be gauged.  

 याचा मराठी अनवुाद खालीलप्रमाणे होईलेः 

प्रकल्पाची ठळक वैत्रशष्येेः म्हणजे प्रकल्पाचे स्वरुप, महत्ता व व्याप्ती याांची कल्पना देणारी महत्वाची थोडक्यात 
मात्रहती. 

 यावरून असे त्रदसनू येते की प्रकल्पाच्या ठळक वैत्रशष्याांमर्धये प्रकल्पाची व्याप्ती स्पष्टपणे व्यक्त होते. 
प्रकल्पाच्या ठळक वैत्रशष्याांमधील बदलाांमधनू व्याप्तीतील बदल लक्षात येतो. 

 प्रकल्पाच्या व्याप्तीतील बदलाची व्याख्या प्रथमत: कें द्रीय जल आयोगाच्या 1989 च्या मागवदशवक 
सचूनाांमर्धये सतू्रचत करयायात आली. त्यातील प्रकरण 4 मधील पत्ररच्छेद 4.10 मर्धये खालीलप्रमाणे त्रनकष उद्घतृ केले 
आहेत. असाच पत्ररच्छेद कें द्रीय जल आयोगाच्या नांतरच्या 2010 च्या मागवदशवक तत्वामर्धयेही आहे. सन 1989 नांतर 
त्यात बदल झालेला नाही.  

" In case of major and medium projects which have been approved by the Planning Commission 
and where the revised estimates of the project have increased by more than 15% of the original 
estimates, excluding escalation due to Price rise, or where there is change in scope i.e. change in 
project parameters resulting in change in nature and benefits such as CCA, installed capacity, 
energy generation etc. will be required to be furnished to CWC for examination in the same way 
as new major and medium schemes and the procedure for scrutiny for such revised project 
estimates shall be same as outlined in the preceding chapters." व्याप्तीबदल म्हणजे प्रकल्पाांच्या 
अनगुत्रणत बाब मधे बदल होऊन प्रकल्पाचे एकूण लागवडीलायक समादेश के्षि स्थात्रपत क्षमता, ऊजा, उत्पादन  . 
सारख्या लाभाांमधे ंकवा लाभ प्रकारात बदल होणे. 

4.2.1 महाराष्र साववजत्रनक बाांधकाम त्रनयम पसु्स्तका (MPW Manual) (सहावी आवतृ्ती 1984) पत्ररच्छेद 261 
नसुार मांजरुीची व्याप्ती याबिल स्पष्टीकरण खालीलप्रमाणे आहेेः 

 “ 2. मांजरुीची व्यपप्तीाः 

261. (प्रकल्पाच्या) अांदाजाला त्रदलेल्या मांजरुीमळेु प्राप्त झालेला प्रात्रधकार हा नेहमी, ज्या उिेशासाठी 
अांदाजाची तरतदू केली असेल याच नेमक्या उिेशापरुता मयात्रदत आहे असे मानले पात्रहजे. त्यानसुार, 
मळू प्रकल्पामर्धये ज्या वाढीव बाांधकामाच्या वेळेस जे आकस्स्मतपणे करावे लागेल अशा कोणत्याही 
कामासाठी, त्रवत्रशष्ट प्रकल्पासाठी मांजरू केलेल्या अांदाजातील अपेत्रक्षत व प्रत्यक्ष बचत ही, त्रवशेष 
प्रात्रधकार असल्यात्रशवाय, वापरात येऊ नये. शासनाने मांजरू केलेल्या कोणत्याही प्रकल्पाचा बराचसा 
भाग सोडून त्रदल्यामळेु खचात येणारी बचत होत असेल तर ती बचत  तर भागातील कामासाठी उपलब्ध 
आहे, असे मानता येणार नाही. 
 टी्ाः या त्रनयमाच्या प्रयोजनास्तव, पाटबांधारे प्रकल्पाांच्या बाबतीत, प्रकल्पाच्या बऱ्याचशा भागाता अांदात्रजत खचव हा, 
प्रकल्पाच्या एकूण मांजरू झालेल्या खचातनू, प्रमखु बाांधकामाच्या प्रारांभी मान्य झालेला अांदात्रजत खचव वगळता येणाऱ्या खचाच्या 
5 टक्क्याांहून कमी असेल, तर तो बराचसा भाग सोडून त्रदल्याचे समजयायात येईल.” 

4.2.2  महाराष्र शासनाच्या 1999 पयंतच्या सधुात्ररत प्रशासकीय मान्यतेबाबतच्या शासन त्रनणवयात 'व्याप्तीतील 
बदल' याबाबत काही उल्लेख नव्हता असे आढळून येते. त्रदनाांक 18 मे 1999 च्या शासन त्रनणवयात अद्ययावत खचव 
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मयादेत झाला का व सधुात्ररत प्रशासकीय अांदाजपिक त्रवत्रहत मापदांडात बसते का हे दोन त्रनकष लावून 
अांदाजपिकास कोणत्या स्तरावर मांजरुी द्यावयाची याबाबत तपशील आहे. त्याचा गोषवारा खालीलप्रमाणे आहे. 

शासन त्रनणवय क्र. सांकीणव 1099/(126/99)/मोप्र (प्र) त्रदनाांक 18 मे 1999 नसुार  

सधुात्ररत प्रशासकीय मान्यतेची गटवारी 

अक्र तपशील अ ब क ड 

1 प्रकल्पावर झालेला अद्ययावत खचव 
यापवुीच्या प्रशासकीय मान्यता ंकमतीच्या 
मयादेत आहे काय? आहे/नाही 

आहे आहे नाही नाही 

2 प्रस्तात्रवत सधुात्ररत प्रशासकीय अांदाजपिक 
त्रवत्रहत मापदांडात बसते काय? होय/ नाही होय नाही होय नाही 

3 सधुात्ररत प्रशासकीय अांदाजपिक मान्यतेचे 
अत्रधकार 

 

अ आांतरत्रवत्त सल्लागार तपासणी तपासणी तपासणी तपासणी 

ब जलसांपदा त्रवभाग आहेत तपासणी तपासणी तपासणी 

क त्रनयोजन त्रवभाग --- तपासणी तपासणी तपासणी 

ड त्रवत्त त्रवभाग --- तपासणी आहेत तपासणी 

  व्यय अग्रक्रम सत्रमती --- आहेत --- आहेत 

टीपेः आहेत जेथे त्रलत्रहले आहे, त्याांची मान्यता प्राप्त झाल्यावर शेवटी जलसांपदा त्रवभागच सधुात्ररत प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करतो. 

 यात व्याप्तीतील बदलाबाबत काही उल्लेख नाही. सधुात्ररत मांजरुीचे अत्रधकार केवळ ंकमत व त्रवत्रहत 
मापदांड याांच्याशी त्रनगत्रडत ठेवयायात आले होते. 

4.2.3 महाराष्र जलसांपत्ती त्रनयमन प्राधीकरण (मजत्रनप्रा) कायदा 2005 च्या कलम 11(f) ंकवा [11 च] नसुार 
प्रशासकीय मान्यता व सधुात्ररत प्रशासकीय मान्यता देयायापवूी मजत्रनप्रा याांनी खाली नमदू केल्यानसुार तपासणी 
करणे बांधनकारक आहे. पण त्यातही व्याप्तीतील बदल ही बाब स्वतांिपणे नमदू करयायात आलेली नाही. 

11 (f) to review and clear water resources projects proposed at the sub-basin and river 
basin level to ensure that a proposal is in conformity with integrated State Water 
Plan and also with regard to the economic, hydrologic and environmental viability 
and where relevant, on the State’s obligations under Tribunals, Agreements, or 
Decrees involving inter-state Entitlements :  

 Provided that, while clearing the new water resources projects by the concerned for 
construction proposed by River Basin Agencies, the Authority shall ensure that 
Governor’s Directives issued from time to time, relating to investment priority for 
removal of regional imbalance are strictly observed : 

 Provided further that, in respect of the projects situated in Marathwada and 
Vidarbha Regions, the powers to accord administrative approval or revised 
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administrative approval, under this clause, shall in accordance with the Governor’s 
directives, be exercised by the concerned River Basin Agency.  

4.2.4  महाराष्र शासनाच्या शासन त्रनणवयात व्याप्तीतील बदलाबाबतचा प्रथम उल्लेख जलसांपदा त्रवभागाच्या 
शासन त्रनणवय त्रद. 15 जानेवारी 2010 मर्धये त्रदसनू येतो. त्यातील पत्ररच्छेद क्र. (III) मर्धये खालीलप्रमाणे उल्लेख 
आहे. 

"(III) व्यपप्तीतील बदल (धरण साठ्यातील अथवा लाभके्षिातील बदल) – मळू प्रशासकीय मान्यता प्राप्त 
योजनेच्या व्याप्तीत बदल करून सधुात्ररत प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव सादर करीत असल्यास सदर व्याप्तीतील 
बदलास ज्याांनी मळू प्रशासकीय मान्यता त्रदली आहे (शासन/महामांडळ) त्याांची तत्वतेः पवूवमान्यता घेणे आवश्यक 
राहील व सदर मान्यता सधुात्ररत प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक राहील. अशा प्रकारची 
कायवपद्धती न अवलांत्रबता काम करयायात आल्यास त्यास प्रत्यक्ष बाांधकाम करणारे कायवकारी अत्रभयांता, अधीक्षक 
अत्रभयांता व मखु्य अत्रभयांता जबाबदार राहतील." यावरुन व्याप्तीतील बदलाची दखल शासन बऱ्याच गांभीरपणे 
घेऊ  स्च्छते असे त्रदसते. 

4.2.5 तद्नांतर शासन त्रनणवय त्रदनाांक 10-8-2011 मधील पत्ररच्छेद (3) मर्धये व्याप्तीतील बदलाबाबतचे स्वतांि 
प्रस्ताव प्रथमतेः सादर करावते व त्यास सक्षम स्तरावर मान्यता घ्यावी व त्यानांतर स.ु प्र. मा. अांदाजपिकात समावेश 
करावा असे आदेश आहेत. मळू प्र.मा.च्या आत खचव असतानाच स.ु प्र. मा. प्रस्ताव सादर करावा अशा सचूना 
आहेत.  

  व्याप्तीतील बदलाांबाबतचा सांख्यात्मक ऊहापोह शासन पत्ररपिक त्रदनाांक 21-9-2011 च्या पत्ररच्छेद 3 ते 
9 मर्धये प्रथमतेःच करयायात आला आहे. त्याचा गोषवारा खालीलप्रमाणे आहे. 

खालीलप्रमाणे बदल झाल्यास व्याप्तीतील बदल समजावा व त्यास म.ज.त्रन.प्रा.च्या 
मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावेत. 

प्रकल्प प्रकार प्रस्तात्रवत ंसचन के्षि  

(ICA) मधील वाढ 

पाणीसाठ्यात वाढ 

मर्धयम व लघ ुप्रकल्प 20 टक्के पेक्षा जास्त 20 टक्के पेक्षा जास्त 

मोठे प्रकल्प 10 टक्के पेक्षा जास्त 10 टक्के पेक्षा जास्त 

टीपेः वरील त्रनकषाांपेक्षा व्याप्तीमधील बदल कमी असल्यास ंकवा त्रनयोत्रजत ंसचन 
लाभके्षिात (ICA) / ंसचन क्षमतेत (IP) घट होत असल्यास मजत्रनप्रा च्या मान्यतेसांदभात 
प्रकल्पाांच्या व्याप्तीतील बदल समजला जाणार नाही.  

 पण हे पत्ररपिक जलसांपदा त्रवभागाने त्रनयोजन त्रवभाग, त्रवत्त त्रवभाग व मजत्रनप्रा याांच्या सहमतीने 
काढलेल्याचा उल्लेख नाही. त्यामळेु याबाबतीत त्याांची भतू्रमका काय आहे, मखु्यतेः जलसांपदा प्रात्रधकरणाची 
भतू्रमका काय आहे, हे स्पष्ट नाही पण तद्नांतर मा. राज्यपाल याांनी सन 2012-13 च्या त्रनधी वाटपाबाबतचे आदेश 
त्रदनाांक 17-3-2012 रोजी त्रदले त्यातील पत्ररच्छेद 17 नसुार खालीलप्रमाणे आदेश त्रदले आहेत. 

"17 ( )- असे त्रनदशवनास आले आहे की, प्रगतीपथावर असलेल्या काही प्रकल्पाांमर्धये "व्याप्तीतील बदल" यामळेु 
सधुात्ररत प्रशासकीय मान्यता देयायात येते. महाराष्र जलसांपत्ती त्रनयमन प्राधीकरणाने असे त्रनदशवनास आणले आहे 
की, ही बाब नवीन प्रकल्पाला मांजरुी त्रदल्यासारखी होईल. जे की यापवूीच्या तसेच वर उल्लेत्रखलेल्या राज्यपाल 
याांच्या त्रनदेशाांना अनसुरून नाही. त्यामळेु, जलसांपदा त्रवभागाने चाल ूप्रकल्पाांच्या "व्याप्तीतील" बदलास सधुात्ररत 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत मागवदशवक तत्वे त्रनस्श्चत करावीत. ही मागवदशवक तत्वे त्रवत्त त्रवभाग, त्रनयोजन त्रवभाग 
आत्रण महाराष्र जलसांपत्ती त्रनयमन प्राधीकरण (MWRRA) याांच्या सल्ल्याने ठरत्रवयायात यावीत. "  
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2.6  यानांतर जलसांपदा त्रवभागाने, त्रनयोजन त्रवभाग आत्रण महाराष्र जलसांपत्ती त्रनयमन प्रात्रधकरण याांच्या 
प्रकल्पाांच्या व्याप्तीतील बदलासांदभात सहमतीने शासन त्रनणवय त्रदनाांक 10-6-13 अन्वये मागवदशवक तत्वे त्रवशद 
केली आहेत. त्यातील पत्ररच्छेद क्र. 1.2 नसुार खालीलप्रमाणे बदल झाल्यास व्याप्तीतील बदल समजावा व त्यास 
म.ज.त्रन.प्रा.च्या मान्यतेस प्रस्ताव सादर करावते असे त्रनदेश आहेत. 

प्रकल्प प्रकार कारण वाढ पत्ररमाण 

मोठे, मर्धयम व लघ ुप्रकल्प पाणीसाठा, पाणीवापर, 
पीकरचना, पाणी वाटप, मखु्य 
कालव्याची सांरेखा व 
लाांबीतील बदल 

आयसीए मधील वाढ 
(ंसचन के्षिाांतील 
समावेश) 

10 टक्के पेक्षा जास्त 

मोठे, मर्धयम व लघ ुप्रकल्प धरणाच्या त्रनयांिक पातळ्या 
व के्षिफळ-क्षमता आलेखात 
बदल  त्यात्रद 

उपयकु्त पाणी साठ्यात 
वाढ 

1 टक्क्या पेक्षा जास्त 

 त्रशवाय या शासन त्रनणवयातील पत्ररच्छेद 4.1 मर्धये असे ठळकपणे नमदू केले आहे की, प्रकल्पाांची कायववाही 
ही मळू प्रशासकीय मान्यता ंकवा अद्ययावत सधुात्ररत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त प्रकल्पाांच्या प्रमखु वैत्रशष्याांशी 
अनरुूप असावी. खालील यादीतील कामे सधुात्ररत प्रशासकीय मान्यता घेतल्याखेरीज करू नयेत. 

 धरणाची उांची वाढत्रवणे 
 कालव्याची लाांबी वाढत्रवणे 
 स्स्पलवे गेटस् ला फ्लपॅ लावून जलाशय पातळी वाढत्रवणे 
 कालवे व त्रवतरण व्यवस्थेस अस्तरीकरण करणे 
 उपसा ंसचन योजनेचा नव्याने समावेश करणे 
 को. प. बांधारे/बरेॅजस योजनेचा नव्याने समावेश करणे 
 ंसचन पद्धतीमर्धये बदल (प्रवाही, उपसा, सकू्ष्म, बांद पाईपद्वारे  ) 
 अत्रधसतू्रचत लाभके्षिात बदल करणे 

 प्रकल्पातील झालेले अनेक व्याप्तीतील बदल हे 10-6-2013 पवूीच झालेले असले तरी सत्रमतीने त्रदनाांक 
10-6-2013 च्या शासन त्रनणवयातील मागवदशवक तत्वानसुारच व्याप्तीतील बदल व त्यामळेु झालेल्या ंकमत वाढीची 
कारणत्रममाांसा तपासयायाचे ठरत्रवले. कारण ही मागवदशवक तत्वे मा. राज्यपालाांच्या सचूनेनसुार महाराष्र जलसांपत्ती 
त्रनयामक प्रात्रधकरण, त्रनयोजन त्रवभाग व त्रवत्त त्रवभागाच्या सहमतीने सववसमावेशक अशी तत्वे आहेत. त्याांत 
याबाबतचा शासनाचा काटेकोर प्रशासकीय दृस्ष्टकोनही स्पष्ट होतो. 
4.3.0  त्रववरणपि क्र 4.1 वरुन असे लक्षात येते की व्याप्तीतील बदलामळेु वाढलेली ंकमत व ंकमतीतील 
एकूण वाढ याांचा अनपुात 10 टक्केपेक्षा जास्त असलेले एकूण प्रकल्प 64 आहेत. या 64 प्रकल्पाांपैकी 6 प्रकल्पाांना 
कें द्रीय जल आयोगाची मांजरुी त्रमळालेली आहे. त्यामळेु व्याप्तीतील बदलास कें द्रीय जल आयोगाची मान्यता आहे 
असे त्रदसते. ते प्रकल्प खालीलप्रमाणे आहेत. 
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अ.क्र. प्रकल्प त्रजल्हा व्याप्तीतील 
बदलाची 
टक्केवारी 

कें द्रीय जल 
आयोगाचा 

मान्यतेचा त्रदनाांक 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 कार नदी प्रकल्प वधा 38 7 मे 2007 
2 ऊर्धवव पेनगांगा प्रकल्प नाांदेड 37 12 एत्रप्रल 2010 
3 शेळगाव बरेॅज प्रकल्प जळगाव 37 5 त्रडसेंबर 2010 
4 वाघरू प्रकल्प जळगाव 35 19 मे 2011 
5 त्रनम्न वधा प्रकल्प वधा 26 4 जानेवारी 2011 
6 बोधवड पत्ररसर प्रकल्प जळगाव 19 8 मे 2011 

  
व्याप्तीच्या बदलास कें द्र शासनाच्या कें द्रीय जल आयोगाने मान्यता त्रदली असल्याने या बदलाची 

कारणत्रममाांसा तपासयायाची आवश्यकता त्रदसत नाही. तथात्रप, यापैकी ऊर्धवव पेनगांगा प्रकल्पास कें द्रीय जल 
आयोगाची मान्यता प्राप्त झाल्या नांतर नव्याने 5 बरेॅजेस या प्रकल्पात अांतभूवत करयायास महामांडळाकडून तत्वत: 
मान्यता देयायात आली आहे. त्यास अद्याप सधुात्ररत प्रशासकीय मान्यता नाही. म्हणनू प्रकल्पातील व्याप्ती बदलाची 
शहात्रनशा/ तपासणी सत्रमतीने करावयाचे ठरत्रवले. कायवकक्षा क्र. 2 मर्धये प्रकल्पाांची छाननी केलेली आहे. या 
(प्रकरण क्र. 4) मर्धये त्यातील व्याप्तीबदल झालेल्या प्रकल्पाांचे त्रववेचन आले आहे. या दोन्ही प्रकरणात प्रकल्प 
समान येयायाची शक्यता आहे. 

 
4.4.0 व्यपप्ती बदलपचे प्रकपर: प्रकल्पाांमधील व्याप्ती बदलाांचे अनेक व्यावहात्ररक घटक लक्षात आले आहेत. हे 
घटक त्रवत्रवध कालखांडाांमर्धये मांजरू झालेले आहेत. असे हे एकूण घटक 145 आहेत. शासन त्रनणवय त्रदनाांक 
10/06/2013 नसुार जी यादी त्रदलेली आहे त्यानसुार व्याप्ती बदलाच्या घटकाांचे सहा प्रकार त्रदसतात. त्या यादी 
व्यत्रतत्ररक्तही काही वगेळे घटक प्रकल्पबदलात सत्रमतीच्या लक्षात आले आहेत त्याांचात्रह समावेश केला तर 
खालीलप्रमाणे एकूण 11 प्रकारचे घटक व्याप्ती बदलात आलेले आहेत. 
 

अ.क्र. शासन त्रनणवय त्रदनाांक 
10/06/13 नसुार घटक 

वगीकरण अशा 
प्रकारच्या 
घटकाांची 

सांख्या 

महामांडळाने मांजरू 
केलेले घटक 

शासनाने मांजरू 
केलेले घटक 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
अ) शासन त्रनणवयाने दखल घेतेलेले प्रकार 

1 अत्रधसतू्रचत लाभके्षिात बदल 
करणे, कालव्याची लाांबी वाढ 

के्षि त्रवस्तार 43 13 30 

2 उपसा ंसचन योजना, 
को.प.बांधारे, बांधारे याांचा 
नव्याने समावेश 

जोड/ उप 
प्रकल्प 

36 12 24 

3 कालवे व त्रवतरण व्यवस्थेचे 
अस्तरीकरण 

सांकल्पन बदल 30 11 19 

4 उांची वाढ, जलाशय पातळी 
वाढ 

साठवण वाढ 16 4 12 
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अ.क्र. शासन त्रनणवय त्रदनाांक 
10/06/13 नसुार घटक 

वगीकरण अशा 
प्रकारच्या 
घटकाांची 

सांख्या 

महामांडळाने मांजरू 
केलेले घटक 

शासनाने मांजरू 
केलेले घटक 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
5 पाईपद्वारे ंसचन, सकू्ष्म ंसचन, 

लाभके्षि त्रवकास 
त्रवतरण व्यवस्था 
बदल 

5 1 4 

6 सकू्ष्म ंसचन ंसचनाचे नवे 
तांि 

2 0 2 

ब) शासन त्रनणवयात अांतभूवत नसलेले बदल प्रकार 
7  धरणाचा स्थळ 

बदल 
7 2 5 

8 पीक पर्धदतीचे 
आठमाही धोरण 

2 0 2 

9 पीक रचनेत 
बदल 

2 0 2 

10 पवन ऊजेचा 
अांतभाव 

1 0 1 

11 नव्याने वन 
जत्रमनीचा 
अांतभाव 

1 0 1 

  एकूण 145 43 102 
 
4.4.1 के्षत्रीय णवस्तपर 
4.4.1.1 के्षि त्रवस्तार झालेले एकूण 43 घटक आहेत. त्यापैकी 13 घटकाांना महामांडळाने मांजरुी त्रदली आहे व 30 
घटकाांना शासनाने मांजरुी त्रदली आहे. तसेच साठा वाढीचे एकूण घटक 16 असनू त्यापैकी 4 घटकाांना महामांडळाने 
मान्यता त्रदली आहे. शासन त्रनणवय त्रदनाांक 10/06/2013 नसुार ज्या घटकाांचा के्षि त्रवस्तार 10 टक्क्याांपेक्षा जास्त 
आहे व साठा वाढ 1 टक्क्या पेक्षा जास्त आहे अशा घटकाांना म.ज.त्रन.प्रा ची पवूव मान्यता आवश्यक आहे. जे घटक 
म.ज.त्रन.प्रा. कायदा अस्स्तत्वात आल्यानांतर मांजरुी त्रदलेली आहेत अशा घटकाांना म.ज.त्रन.प्रा.ची कायोत्तर मांजरूी 
आवश्यक आहे. जोडकामे व उपप्रकल्प याांची मळू प्रकल्पात भर घातल्यामळेुही पाणीवापर व त्या खोऱ्यातील पाणी 
उपलब्धता याांच्यातील अनपुात बदलतो. त्यामळेु अशा त्रतन्ही प्रकाराांनी (के्षि त्रवस्तार, साठवण वाढ, 
जोड/उपप्रकल्पाांची भर) होणारी व्याप्तीबदल हा मलूत: जलवैज्ञात्रनक त्रनकषाांवर नीट तपासला जाणे आवश्यक 
आहे. शासनाचे पत्ररपिक क्र. सांकीणव-2002/(17/02)/जसांअ त्रदनाांक 24-12-2003 या आदेशान्वये जलवैज्ञात्रनक 
तपासणी ही आवश्यक करयायाांत आली आहे. पण ती गरज पणूव न करणाऱ्या प्रकल्पाांची यादी णववरण्त्र क्र 4.2 
त्रदली आहे. या प्रकल्पाांच्या जलवैज्ञात्रनक व्यवहायवतेबिल अत्रधक छाननी होणे आवश्यक आहे.  

4.4.2 यापैकी ज्याांना शासनाने सांख्यात्मक त्रनयमन त्रवत्रहत केले आहे - अशा दोन बाबी म्हणजे के्षित्रवस्तार 
(अनकु्रमाांक 2) व साठवण वाढ (अनकु्रमाांक 3) महामांडळाांनी एकूण 13 प्रकल्पाांमर्धये ंसचनातील के्षिीय वाढीसाठी 
प्रकल्पाच्या व्याप्तीतील बदल केला आहे. त्या प्रकल्पाांच्या के्षिीय वाढीचे आकडे व खचव णववरण्त्र क्र. 4.4 मर्धये 
देयायात आला आहे. 56614 हेक्टरची एकूण के्षिीय वाढ झाली असनू त्यासाठी रु. 731.24 कोटी खचव झाले आहेत. 
प्रत्रत हेक्टरी खचव 1.29 लक्ष एवढा येतो. प्रत्रत हेक्टरी खचव हा त्या त्या काळातील मापदांडानसुार धापेवाडा टप्पा-1, 
नरडवे व दत्रहगाव उ.ंस.यो. या प्रकल्पाांमर्धये प्रत्रत हेक्टरी खचव जास्त आहे. 
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 याांतील त्रवष्णपुरुी प्रकल्प, ब्रम्हगव्हाण उपसा ंसचन योजना, जायकवाडी टप्पा 2, धापेवाडा प्रकल्प टप्पा 1 
व नरडवे प्रकल्पातील ंसचन के्षिाचा त्रवस्तार 10 टक्क्याांपेक्षा जास्त वाढलेला असनू याांस 2005 च्या मजत्रनप्रा 
कायद्याच्या कलम 11 (च) नसुार म.ज.त्रन.प्रा. ची मान्यता घेणे आवश्यक होते पण ती मान्यता घेतलेली नाही. 

4.3.0 नवीन उ् प्रकल्/जोडकपमे यपांची भर 
4.3.1त्रदनाांक 10-06-2013 च्या शासन त्रनणवयात व्याप्तीचा बदल हा मळू प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रमखु वैत्रशष्टयाांशी 
अनरुुप असावा असे नमदू केले आहे. परांतु जनु्या प्रकल्पाच्या रुपरेषेमधे नवीन घटकाांचा समावेश करुन सधुात्ररत 
प्रशासकीय मान्यता देयायात आलेली एकूण 36 प्रकरणे वस्तुत: हे जोडयायात आलेले उपक्रम ंकवा भर घातलेले नव े
टप्पे आहेत. त्यापैकी 12 प्रकरणाांना महामांडळाने मान्यता त्रदली असनू 24 घटकाांना शासनाने मान्यता त्रदलेली आहे. 
त्यामळेु या नव्या जोड घटकाांना स्वतांि प्रशासकीय मान्यता देणे ऐवजी जनु्या प्रकल्पाांच्या सधुात्ररत प्रशासकीय 
मान्यतेमर्धयेच ते अांतभूवत करयायात आले. वस्तुत: या घटकाांचे स्वतांिपणे लाभ-व्यय गणुोत्तर तपासणे आवश्यक 
होते. ज्या घटकाांचे लाभव्यय गणुाांक त्रवहीत त्रनकषाांपेक्षा कमी आहे, अशाांची यादी णववरण्त्र क्र 4.3 मधे जोडली 
आहे. 
4.3.2महाराष्र साववजत्रनक बाांधकाम त्रनयमाच्या पत्ररच्छेद क्र.165 नसुार पाटबांधारे पर्धदतीचा एखादा नवीन प्रकल्प 
हाती घेयायापवूी तो खोऱ्याच्या बहृत आरखड्यानसुार घेतला जावा असे नमदू केले आहे. महामांडळाचा एक 
दीघवकालीन बहृतआराखडा (Master Plan) असणे आवश्यक होते. त्यानसुारच नवीन प्रकल्पास प्रशासकीय 
मान्यता देयायाचे धोरण असावे असे असताना महामांडळाचा बहृत आराखडाच मळुात नाही असा आके्षप 
Performance Audit करताना महालेखापाल मुांबई याांनी घेतला आहे. जी नवी घटककामे प्रकल्पात नव्याने 
समात्रवष्ट करयायाांत आली, ती बहृद आराखडयात बस ूशकणारी आहेत का याचा स्पष्ट बोध बहृद आराखडयाच्या 
अभावी सर्धया होत नाही.  
4.3.2 महामांडळाच्या दरवषी त्रमळणाऱ्या त्रनधीतनू हाती घेतलेल्या प्रकल्पाांना त्रनधी परुवठा करून मांजरू प्रकल्प 
प्रथमत: पणूव करणे व त्याांचा लाभ त्वत्ररत त्रमळत्रवणे यास प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. परांतु जनु्या प्रकल्पामर्धयेच 
नवीन जोड घटकाांचा समावेश करून महामांडळाांनी नवीन दात्रयत्व जनु्या प्रकल्पाांवर त्रनमाण केले. पण महामांडळास 
त्रमळणाऱ्या त्रनधीत माि फारशी वाढ झाली नाही. त्यामळेु त्या प्रकल्पाच्या मळू मांजरुीत असलेली जनुी कामेंत्रह 
रेंगाळली असे त्रदसनू येते. 
 व्याप्ती बदलाला लाभव्यय गणुाांक स्वतांिपणे न काढता पणूव झालेल्या बाांधकामाच्या सकट लावला 
गेल्यामळेु जनु्या दराांने झालेल्या कामाच्या कमी ंकमती व या पढुील लाभासाठी त्रमळणारे वाढीव बाजारभावाचे 
लाभ- असा त्रवसांवादी गणुक वापरयायात आला आहे. त्यामळेु स्वतांि त्रनकषावर व्यवहायव न ठरणारे व्याप्तीबदलाचे 
प्रस्ताव जनु्या कामाच्या प्रस्तावाांशी त्रनगडीत केल्याने वरकरणी लाभव्यय गणुाांकाच्या त्रनकषात बसणारे ठरवता 
आले. ही चकुीची पद्धत बांद होऊन वाढीव कामासाठी वाढीव खचव / वाढीव लाभ हे आर्थथक तत्व कटाक्षाने 
पाळयायात यावे. 

 महामांडळाने स.ु प्र. मान्यता त्रदलेल्या प्रकल्पाांत  

नवीन जोड प्रकल्प /उप प्रकल्प समात्रवष्ट केल्याने व्याप्तीवाढ झालेले प्रकल्पशेः नवे घटक 

अ
क्र 

प्रकल्प घटकाचा तपशील शेरा 

1 जायकवाडी प्रकल्प टप्पा-2 2 बांधाऱ्याचा समावेश महामांडळाची मांजरुी 

2 जायकवाडी प्रकल्प टप्पा-2  उपसा ंसचन योजनेचा समावशे महामांडळाची मांजरुी 

3 माांजरा प्रकल्प 9 बांधाऱ्याचा समावेश महामांडळाची मांजरुी 

4 त्रनम्न तेरणा प्रकल्प (प्रवाही) त्रकल्लारी (कवठा) बांधाऱ्याचा समावेश महामांडळाची मांजरुी 

5 शांकररावजी चव्हाण त्रवष्णपुरुी टप्पा-2 अांतगवत 12 बांधाऱ्याांचा समावेश महामांडळाची मांजरुी 
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 महामांडळाने स.ु प्र. मान्यता त्रदलेल्या प्रकल्पाांत  

नवीन जोड प्रकल्प /उप प्रकल्प समात्रवष्ट केल्याने व्याप्तीवाढ झालेले प्रकल्पशेः नवे घटक 

अ
क्र 

प्रकल्प घटकाचा तपशील शेरा 

प्रकल्प 

6 उर्धवव पेनगांगा प्रकल्प मान्यता प्राप्त रुपरेषेंत नांतर 5 बांधारे 
समात्रवष्ट 

कें .ज.आ. नांतर 
महामांडळाची मांजरुी 

7 ब्रम्हगव्हाण उंसयो ब्रह्मगव्हाण उंसयो टप्पा-2 समात्रवष्ट महामांडळाची मांजरुी 

8 बाभळी प्रकल्प बळेगाव बांधारा याची नव्याने भर महामांडळाची मांजरुी 

9 कृष्णा प्रकल्प जललक्ष्मी उपसा ंसचन योजना 
समात्रवष्ट 

महामांडळाची मांजरुी 

10 कुडाळी प्रकल्प (धरणग्रस्ताांसाठी) नव्याने उपसा ंसचन 
योजना समात्रवष्ट 

महामांडळाची मांजरुी 

11 त्रनम्न पैनगांगा प्रकल्प 4 बरेॅजस चा समावेश महामांडळाची मांजरुी 

12 त्रनम्न पैनगांगा प्रकल्प सहस्िकुां ड चा 132 कोटीचा भाांडवली 
खचव त्रनम्न पेनगांगा प्रकल्पात घेयायात 
आला. पयायाने सहस्िकुां ड प्रकल्प 
त्रनम्न पेनगांगा प्रकल्पास जोडला गेला. 

महामांडळाची मांजरुी 

 
अ) गोदपवरी महपमांडळपखपलील प्रकल् 

4.3.3 जपयकवपडी प्रकल् टप््प-2 

जायकवाडी प्रकल्प टप्पा-2 या प्रकल्पामर्धये पैठण उजवा कालवा, माजलगाव धरण व माजलगाव उजवा 
कालवा असे घटक होते. या प्रकल्पास चतुथव सधुात्ररत ंकमतीस महामांडळ कायालयाने त्याांचे पि क्र.गोमपात्रवम/ 
ताां-1/ जाप्रटप्पा2/ सपु्रमा/ 4/ 2009 त्रदनाांक 16-07-2009 अन्वये रु.2216.35 कोटीस (दरसचूी 2008-09) 
मान्यता त्रदली. त्यात रोशनपरुी उच्च पातळी बांधारा, त्रशरसमागव त्रनम्न पातळी बांधारा व माजलगाव उपसा ंसचन 
योजना अशा जायकवाडी टप्पा-2 च्या रुपरेषाांशी सांबांत्रधत नसलेल्या नव्या घटकाांचा समावेश केला गेला. या 
मांजरुीच्या वेळी म.ज.त्रन.प्रा कायदा 2005 (MWRRA act 2005) अस्स्तत्वात होता. या कायद्याच्या कलम 11(च) 
अन्वये म.ज.त्रन.प्रात्रधकरणाची मान्यता घेणे आवश्यक होते. म.ज.त्रन.प्रा. च्या वार्थषक अहवाल 2008-09 च्या 
अहवालातील पत्ररत्रशष्ट 5(3) नसुार बीड त्रजल्याचा अनशेुष त्रनरांक आहे. त्यामळेु म.ज.त्रन.प्रा. ची मान्यताही 
अत्रनवायव ठरते या दोन बांधाऱ्याांच्या ंकमतीबाबत खालील तक्त्यात तपशील त्रदला आहे. 

अ.क्र. बांधारा ंकमत 
रु.कोटी 

पाणीसाठा 
दलघमी 

ंसचन के्षि 
हेक्टर 

दर रु. लक्ष 
प्रती दलघमी 

सांदर्थभत 
दरसचूी 

दर रु. लक्ष 
प्रत्रत हेक्टर 

1 रोशनपरुी 94.06 6.00 1154 1567 2008-09 8.15 

2 त्रशरसमागव 71.33 2.03 295 3514 2008-09 24.18 

शासन त्रनणवय त्रदनाांक 30-4-2011नसुार कोणत्याही लघ ु पाटबांधारे योजनाचा प्रत्रत दलघमी खचव हा 
रु.5.40 कोटी प्रत्रत दलघमी पयंतच येणे अपेत्रक्षत आहे. या तलुनेत दोनही बांधाऱ्याांचा खचव बराच जास्त आहे. म्हणनू 
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ते स्वतांिपणे अनजेु्ञय ठरत नाहीत. परांतु जा. प्र. टप्पा-2 या 1978 मर्धये सरुू होऊन अद्यापही कालवे व त्रवतत्ररकाांची 
कामे रेंगाळलेल्या प्रकल्पाांमर्धये ही कामे अांतभूवत करयायात आली त्यामळेु त्याांचे वास्तव रुप लपवल्यासारखे होते. 
सत्रमतीला ही गांभीर अत्रनयत्रमतता वाटते. 

4.3.4 माजलगाव उपसा योजना जायकवाडी टप्पा-2 मर्धये अांतभूवत केली आहे. पैठण धरणाखाली लोणीसावांगी 
बांधाऱ्यापयवन्तच्या मकु्त पाणलोटके्षिामर्धये 50 टक्के त्रवश्वासाहव तेने उपलब्ध होणाऱ्या पायायापैकी 150 दलघमी 
पाणी उपसा करयायाचे प्रस्तात्रवत आहे. या उपसा योजनेमळेु माजलगाव धरणात तुटीच्या वषात 150 दलघमी पाणी 
उपलब्ध उपलब्ध व्हावयाचे आहे. यामळेु प्रकल्पाची त्रवश्वासाहवता वाढणार आहे व परळी औस्ष्णक त्रवद्यतुकें द्रास 
वीजत्रनर्थमतीसाठी शाश्वत पाणीपरुवठा होणार आहे. यासाठी रु.350 कोटी रकमेची तरतदू स.ुप्र.मा.मर्धये करयायात 
आली आहे.  

जायकवाडी प्रकल्पाच्या पैठण धरणाखाली लोणीसाांगवी बांधाऱ्यापयंत आपेगाव, त्रहरडपरुी, जोगळादेवी, 
मांगळूर, राजाटाकळी अशा 5 बांधाऱ्याांचे त्रवष्णपुरुी प्रकल्पाच्या अांतगवत बाांधकाम झालेले आहे. त्यामळेु पैठण 
धरणाखाली लोणीसावांगी बांधाऱ्यापयवन्तच्या मकु्त पाणलोटके्षिामर्धये 50 टक्के त्रवश्वासाहवतेने उपलब्ध होणारे नक्त 
पाणी 150 दलघमी  तके त्रमळणार आहे का याची तपासणी त्रवशेषत: ते ही तुटीच्या वषात (जेव्हा पाणलोटाांचे 
प्रवाहच घटलेले असतात) होणे आवश्यक आहे. ही उपसा ंसचन योजना मांजरू करते वेळी मखु्य अत्रभयांता 
(जलत्रवज्ञान प्रकल्प) नात्रशक याांचे पाणी उपलब्धता प्रमाणपि घेतलेले नाही. ही मोठीच अत्रनयत्रमतता आहे. 

4.3.5 मपांजरप प्रकल्ाः माांजरा प्रकल्पाांतगवत 9 बांधाऱ्याांचा समावेश केल्याबाबत श्वेतपत्रिकेत खालीलप्रमाणे 
उल्लेख आहे.  

"लातरू शहर व पत्ररसराची झपायाने होणारी वाढ, शहरात होणारे औद्योत्रगकीकरण,त्यामळेू वाढणारी लोकसांख्या 
यामळेु अस्स्तत्वातील पाणीपरुवठयाच्या योजना अपऱु्या पडू लागल्यामळेु पाणी परुवठ्याचे अन्य शाश्वत स्रोत 
त्रनस्श्चत करणे ंकवा सर्धयाच्या स्रोतात सधुारणा करणे आवश्यक ठरल्याने याबाबतचा अभ्यास करुन उपाययोजना 
करयायासाठी शासनाने सत्रचव (लाक्षेत्रव) याांच्या अर्धयक्षतेखाली शासन त्रनणवय क्र.पा.प.ुव ख.त्रव.क्र.पापयुो 
3104/प्र.क्रां .83/पाप-ु18 त्रदनाांक 3-11-2004 अन्वये उच्चात्रधकार सत्रमतीची स्थापना करयायात आली होती. 
त्यानांतर माांजरा उपखो-याचा सवंकष जल उपलब्धतेचा अभ्यास करून उच्चात्रधकार सत्रमतीच्या त्रशफारशी शासनाने 
त्रदनाांक 23-06-2005 चे शासन त्रनणवयानसुार स्वीकृत केलेल्या आहेत. या नसुार माांजरा नदीवरील माांजरा 
धरणाखालील भागात उपलब्ध करुन त्रदलेल्या पायायातनू 7 बरेॅजेस बाांधयायाचा समावेश ततृीय सधुात्ररत 
अांदाजपिकात करयायात आला. सदर प्रकल्पाच्या ततृीय सधुात्ररत अांदाजपिकास महामांडळ त्रनणवय 
क्र.गोमपात्रवमां/ताां-1/माांजरा/तसृपु्रमा (81/98-भाग-3) त्रदनाांक 06-04-2005 अन्वये (दरसचूी 2003-04) 
रु.486.61 कोटीस प्रशासकीय मान्यता त्रमळाली. त्यामळेु पाणीसाठ्यामर्धये व ंसचन के्षिामर्धये अनकु्रमे 77.93 
दलघमी व 906 हेक्टर एवढी वाढ झाली आहे.” ..... 

“तत्कालीन मा.मखु्यमांिी याांच्या अर्धयक्षतेखाली जलसांपदा मांिी याांचे समवेत त्रदनाांक 20-02-2008 रोजी 
मराठवाडयातील ंसचन त्रवषयक आढावा बैठक व ंसचन अनशेुष त्रनमूवलन उपाययोजना याबाबत झालेल्या बैठकीत 
माांजरा नदीवरील 4 को.प.बांधा-याचे बरेॅजमर्धये रुपाांतर करयायाच्या कामास तत्वत: मान्यता देयायात आली. (सांदभव :-
शासन पि क्रां .बैठक-2008/औधा-27/(130/2008)/जसांअ त्रद.4-04-2008) माांजरा नदीवरील साई व त्रशवणी 2 
नवीन बरेॅजेस व 4 को.प.बांधाऱ्याांचे बरेॅजच्या धतीवर नतूनीकरण करणे  त्यादी बाब चा समावेश करयायात येऊन 
चतुथव सधुात्ररत अांदाजपिकास महामांडळ त्रनणवय क्र.गोमपात्रवमां/ताां-1/माांजरा/धरण/सपु्रमा/08/2008 त्रद.17-10-
2008 (दरसचुी 2007-08) अन्वये रु.1087.47कोटीस मान्यता देयायात आली. त्यामळेु ंसचन के्षिामर्धये 3945 
हेक्टर एवढी वाढ सतू्रचत करयायात आली." 

म.ज.त्रन.प्रा. च्या सन 2008-09 च्या अहवालातील पत्ररत्रशष्ट 5(3) नसुार लातरू त्रजल्याचा अनशेुष त्रनरांक 
आहे. तरीही अनशेुष त्रनमूवलन उपाययोजना म्हणनू या कामास मांजरुी देयायात आली आहे. या कामाांना स्वतांि प्रकल्प 
म्हणनू मांजरुी देणे आवश्यक होते. या बांधाऱ्याांचे ंसचन के्षि मळू माांजरा प्रकल्पाच्या लाभके्षिात गणले जाते. ते 
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लाभके्षि मळू प्रकल्पाच्या त्रहशोबातनू अजनुही वगळले गेलेले नाही. नवीन बांधाऱ्याांसमवेत पवूी अस्स्तत्वात 
असलेल्या जनु्या को.प. बांधाऱ्याांचे (ज्याांना पवूी स्वतांिपणे प्र.मा. त्रदलेली होती) पणूवपणे बरेॅज पद्धतीचे नतूनीकरण 
करयायात आले आहे. या नतूनीकरणाचा खचवही माांजरा प्रकल्पाचा खचव सधुात्ररत प्रकल्पाचा भाग म्हणनू दाखवयायाांत 
आला आहे. अशा प्रकारे लाभके्षिाचा वास्तव त्रहशोब नीट न लावता मांजरुी देणे ही मोठीच अत्रनयत्रमतता आहे.  

4.3.6 णनम्न तेरणप प्रकल्ाः तेरणा नदीवरील 9 को.प. बांधाऱ्याचे बरेॅजेसच्या धतीवर नतूनीकरण व त्रकल्लारी 
(कवठा) बरेॅजचा समावेश करुन ततृीय सधुात्ररत अांदाजपिकास दरसचूी वषव 2007-08 वर आधात्ररत तयार 
करयायात आले असनू त्यास प्रशासकीय मान्यता महामांडळ त्रनणवय क्र.गोमपात्रवमां/ताांशा-1/त्रनम्न 
तेरणा/स.ुप्र.मा./06/2008 त्रद.12-09-2008 अन्वये रु.542.04 कोटी कत्ररता त्रमळाली. 

या कामाांना स्वतांि प्रकल्प म्हणनू मांजरुी देणे आवश्यक होते. या बांधाऱ्याांचे ंसचन के्षि मळू त्रनम्न तेरणा 
प्रकल्पाच्या लाभके्षिात अगोदरच गणले गेलेले आहे. ते लाभके्षि मळू प्रकल्पातनू अजनूही वगळले गेलेले नाही. 
नवीन बांधाऱ्याांसमावते पवूी अस्स्तत्वात असलेल्या जनु्या को.प. बांधाऱ्याांचे पणूवपणे बरेॅज पद्धतीचे नतूनीकरण 
करयायात आले आहे. या नतूनीकरणाचा खचवही त्रनम्न तेरणा प्रकल्पावर दाखवयायात आला आहे. अशा प्रकारच्या 
मांजऱु्या त्रनयमाांना धरुन नाह त. म्हणनू माांजरा नदीवरील बराजेस प्रमाणे व या बराजेसचा समावेश ही मोठीच 
अत्रनयत्रमतता आहे. 

4.3.7  ांकररपवजी चव्हपण णव णू् रुी प्रकल्: त्रवष्णपूरुी प्रकल्पाच्या ऊर्धवव भागात 12 बांधा-याांचे काम 19 
वषापवुी मांजरु झालेल्या व 1986 मधे कायास्न्वत झालेल्या त्रवष्णपूरुी प्रकल्पाचाच एक भाग म्हणनू हाती घेयायात 
आल्यामळेु या व्याप्तीतील बदलाची ंकमत रु. 1031 कोटी झाली आहे. हे सवव बांधारे जायकवाडी प्रकल्पाच्या 
लाभके्षिात येतात. त्यामळेु या बांधा-याांचे ंसचन के्षि हे जायकवाडी प्रकल्पाच्या मळू लाभके्षिामर्धये अांतभूवत आहे. 
लाभके्षिात वरील बांधारे बाांधयायात आले आहेत. 

या व्याप्तीबदलासांबांधीचा घटनाक्रम खालीलप्रमाणे आहे. 

1. त्रदनाांक 25-08-2004 रोजीच्या प्रधान सत्रचव (पा) याांच्या बैठकीत सत्रचव,लाक्षेत्रव याांनी “जायकवाडी 
प्रकल्पाच्या पैठण धरणात मागील 15 वषा पासनू येणा-या येव्यात दरवषी तटूच येत आहे.या बाबी त्रवचारात 
घेता गोदावरी काठावरील एक ते दोन त्रक.मी.अांतरावरील लाभके्षिातील शेतक-याांसाठी गोदावरी नदीतील 
उच्च पातळी बांधा-यातील पाणीसाठे अत्रधक फलदायी होतील असे नमदु केले. तसेच 322.848 दलघमी 
(11.4 अघफू) एवढा त्रवष्णपुरुी प्रकल्पासाठी मांजरू असलेला पाणीवापर होयायासाठी बांधारा शांखलेतील 
प्रत्येक बांधा-याचा स्वतांि त्रवचार न करता त्रवष्णपुरुी प्रकल्पाचा एक भाग म्हणनू त्रवचार केला तर भत्रवष्यात 
कें द्रीय जल आयोगाकडून त्रवष्णपुरुी प्रकल्पास सधुात्ररत मान्यता घेयायात अडचण येणार नाही असेही त्याांनी 
साांगीतले. राज्याचे एकां दरीत त्रहत त्रवचारात घेता महाराष्राच्या वायाचे परेुपरू वापरयायासाठी त्रवष्णपुरुी बांधा-
याच्या वर नव्याने बांधारे बाांधणे योग्य राहील. नवीन जलत्रनयोजनानसुार त्रवष्णपुरुी, जायकवाडी व माजलगाव 
 त्यादी प्रकल्पाांच्या लाभके्षिात होणा-या बदलाांचा उल्लेख सधुात्ररत प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावात करावा 
लागेल.” 

2. त्रवष्णपुरुी प्रकल्पावरील अद्ययावत खचव, उववरीत कामाची तसेच प्रस्तात्रवत बांधाऱ्याांच्या ंकमती त्रवचारात 
घेवून सत्रचव (लाक्षेत्रव) याांनी सचुत्रवल्यानसुार, त्रनयोजन आयोग व कें द्रीय जल आयोग याांनी त्रवष्णपुरुी 
प्रकल्पास मळू मांजरुी मधील पाणीवाटपाच्या मयादेत त्रवष्णपुरुी प्रकल्पाच्या सधुात्ररत त्रनयोजनाचा एकत्रित 
प्रस्ताव करून त्यास सधुात्ररत प्रशासकीय मान्यता घ्यावी. त्रवष्णपुरुी प्रकल्पाांच्या वरच्या बाजसू नव्याने 
बाांधयायाच्या बांधाऱ्यास स्वतांिपणे प्रशासकीय मान्यता देयायात येऊ नये” असा त्रनणवय प्रधान सत्रचव (पा) 
याांनी घेतला. 

3. या बांधा-याांना मांत्रिमांडळाच्या त्रदनाांक 22-02-2005 च्या बैठकीत “त्रवषय क्र. 9/4 - गोदावरी नदीवरील रु. 
381.71 कोटी अांदात्रजत ंकमतीच्या 11 बरेॅजसना प्रशासकीय मान्यता देवून सदर कामे पढुील 3 वषात पणुव 
करयायास मांिीमांडळाने मान्यता त्रदली.”  
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4. त्रदनाांक 03-03-2005 रोजी त्रवष्णपुरुी प्रकल्पास गोदावरी मराठवाडा पाटबांधारे त्रवकास महामांडळाने स्व्दतीय 
सधुात्ररत प्रशासकीय मान्यता देवून 10 बांधारे अांतभूवत केले. 

5. त्रदनाांक 25-11-2005 रोजी महामांडळाने ततृीय सधुात्ररत प्रशासकीय मान्यता त्रदली त्यात गोदावरी नदीवर 
प्रगत असलेल्या त्रहरडपरुी को.प. बांधाऱ्याच्या व्याप्तीत बदल करून त्रनम्न पातळी बांधारा समावेश केला. 
नांतर तो बांधारा उच्च पातळी बांधारा केला गेला. 

6. त्रदनाांक 27-08-2009 रोजी महामांडळाने चतुथव सधुात्ररत प्रशासकीय मान्यता देताना गोदावरी नदीवरील 
बाांधकामाधीन मदुगल व ढालेगाव बांधाऱ्याच्या दरम्यान स्थात्रनक लोक प्रत्रतत्रनधीच्या आग्रही मागणीनसुार 
तारूगव्हाण येथील उच्च पातळी बांधाऱ्याचा समावेश केला. 

7. प्रस्तात्रवत पाचव्या सधुात्ररत प्रशासकीय मान्यतेमर्धये महामांडळाने त्रदग्रस व त्रवष्णपुरुी बांधाऱ्यादरम्यान 
अांतेश्वर बांधाऱ्याचा समावेश केला आहे. हा प्रस्ताव राज्य ताांत्रिक सत्रमतीकडे सादर करयायात आला आहे. 
त्यास अद्याप मान्यता नाही.  

8. शासन पि क्र. सांकीणव-2009/(452/2009) मोप्र-2 त्रद. 16-10-2010 अन्वये या प्रकल्पाच्या सधुात्ररत 
जलत्रनयोजनास मान्यता त्रदली आहे. असे एकूण 13 बांधारे अांतभूवत केले असनू त्यापैकी एकास (अांतेश्वर) 
अद्याप स.ुप्र. मान्यता नाही.  

 या घटनाक्रमानसुार व कायवकक्षा क्र.2 मर्धये प्रकल्पाच्या छाननी नसुार खालीलप्रमाणे व्याप्तीबदलामधील 
अत्रनयत्रमतता झाल्याचे सत्रमतीस त्रदसनू आले. 

 कें द्रीय जल आयोगाची सधुात्ररत प्रकल्प रचनेस कें द्रीय जल आयोगाच्या 1989 च्या मागवदशवक तत्वानसुार 
मान्यता घेयायात आली नाही. 

 मजत्रनप्रा 2005 कलम 11 (एफ) चे पालन झाले नाही. 

 त्रनयमाांना अपवाद करुन हे बांधारे हाती घेयायासाठी काय त्रवशेष कारणे आहेत –अथवा त्यासाठ  काय 
स्वतांि त्रनकष लावयायात आले आहेत, याचा ऊहापोह त्रवष्णपुरुी प्रकल्पाच्या सधुात्ररत प्रकल्प अहवालात 
करयायात आलेला नाही. 

 जायकवाडी टप्पा 1 व टप्पा-2 या प्रकल्पाांच्या लाभके्षिात बांधाऱ्याांचे लाभके्षि आच्छात्रदत (overlap) होते. 
जायकवाडी प्रकल्पाचे अत्रधसतू्रचत लाभके्षि त्रनरत्रधसतू्रचत (Denotify) केले नाही. ंकवा तसा प्रस्तावही 
शासनास सादर केला नाही. 

 बांधाऱ्याांचे अांदाजपिक तयार करताांना जायकवाडी प्रकल्पाांच्या त्रकती चाऱ्याांचे नदीजवळील घळीच्या 
भागातील लाभके्षि वगळले जाईल व ते बांधाऱ्याांव्दारे ंसत्रचत होईल याचा सत्रवस्तर अभ्यास केलेला नाही. 

 बांधाऱ्याांच्या शांखलेमळेु नदीमर्धये परुाच्या वेळी येणारा फुगवटा (Afflux) व त्यामळेु बात्रधत होणारी जमीन 
व गावे याचे सवेक्षण केलेले त्रदसनू येत नाही. 

 बांधाऱ्याचे लाभके्षि त्रनस्श्चत करयायाची कायवप्रणाली त्रनस्श्चत नाही. त्यामळेु हे लाभके्षि तसे Arbitary 
आहे. व ते जायकवाडी प्रकल्प टप्पा-1 व 2 मधील अनसुतू्रचत लाभके्षिामर्धये अत्रधक्रत्रमत आहे. या 
लाभके्षिाचे त्रनरत्रधसतू्रचत (Denotification) केलेले नाही. (महाराष्रात असे वगेवगेळ्या प्रकल्पाांचे 
एकमेकात अत्रधक्रत्रमत झालेले के्षि त्रनरत्रधसतू्रचत (Denotification) झालेले नाही) 

 322.848 दलघमी (11.4 अघफू) पायायाचा वापर त्रवष्णपुरुी प्रकल्पाांतगवत मांजरू होता. त्यापैकी 116.112 
दलघमी (4.10 अघफू) पाणीच त्रवष्णपुरुी प्रकल्पाांतगवत वापरता येते. त्यामळेु 198.24 दलघमी (7 अघफू) 
पाणी त्रवष्णपुरुी प्रकल्पाच्या वरील बाजसू वापरावे असे ठरले त्यामळेु 10 बांधारे मांजरू झाले त्यापैकी 
आमदरुा बांधारा वगळता 9 बांधारे त्रवष्णपुरुीच्या वरच्या बाजसू आहेत. आमदरुा बांधारा खालील बाजसू 
आहे. त्रवष्णपुरुीच्या मांजरू पाणीवापरापैकीच हे बांधारे प्रस्तात्रवत केले तरी प्रत्येक बांधाऱ्याच्या स्रवणके्षिातनू 
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येणारा त्रनव्वळ येवा त्रकती येतो व त्यानसुार त्याची साठवण क्षमता ठरत्रवयायासाठी त्यावेळेस च्या प्रचत्रलत 
त्रनयमानसुार मखु्य अत्रभयांता (जलत्रवज्ञान प्रकल्प) नात्रशक याांचेकडून पाणी उपलब्धतेचे प्रमाणपि सववच 
बांधाऱ्याांसाठी घेतलेले नाही.  

 सधुात्ररत प्रशासकीय मान्यता अद्याप अप्राप्त असताना अांतेश्वर बांधाऱ्याची त्रनत्रवदा मांजरू करयायात येऊन 
त्यास अथवसांकस्ल्पय तरतदूही सन 2011-12 या वषात करयायात आली आहे. 

4.3.8 उ वय ्ेनगांगप प्रकल्: मळूच्या ऊर्धवव पेनगांगा प्रकल्पात पाच बांधाऱ्याांचा नव्याने समावेश केला त्याबाबत 
श्वेतपत्रिकेत पढुीलप्रमाणे स्पष्टीकरण त्रदलेले आहे,." प्रकल्पाच्या पाचव्या सधुात्ररत अांदाजपिकास गोदावरी 
मराठवाडा पाटबांधारे त्रवकास महामांडळ औरांगाबाद याांचे पि क्र. गोमपात्रवम/ताां-2/18/2009-10/उपेप्र/सपु्रमा/10 
त्रद. 27.8.2009 (दरसचुी वषव 2008-09) रु. 3550.28 कोटीस पैनगांगा नदीवरील नाांदेड त्रजल्हयाच्या त्रकनवट/माहूर 
तालकु्यातील लोकप्रत्रतत्रनधी मा. प्रदीप नाईक, आमदार त्रकनवट याांचे मागणीनसुार मोहपरू, त्रदगडी, भांडारवाडी व 
त्रकनवट येथील बाांधकामाधीन कोल्हापरू पर्धदतीच्या बांधाऱ्याांची कामे नव्याने प्रस्तात्रवत उच्च पातळी बांधाऱ्यामर्धये 
रुपाांतरीत करुन त्यास ऊर्धवव पैनगांगा प्रकल्पाचा एक भाग म्हणनू प्रस्तात्रवत करयायाचे त्रनदेश त्रदले आहेत. त्या 
अनषुांगाने पैनगांगा नदीवरील पाच उच्च पातळी बांधाऱ्याांच्या रु. 300.13 कोटी ंकमतीच्या कामाचा समावशे 
प्रकल्पाच्या पाचव्या सधुात्ररत अांदाजपिकात केला आहे. या उच्च पातळी बांधाऱ्यामळेु 8044 हेक्टर ंसचन त्रनर्थमती 
करयायात येणार आहे त्यामळेु प्रकल्पाची ंसचन क्षमता 116728 ऐवजी 124772 हेक्टर झाली आहे."  

 बांधाऱ्याांची ही कामे स्वतांिपणे को.प.बांधारा म्हणनू पवूी मांजरू झालेली होती. कें द्रीय जल आयोगाची ऊर्धवव 
पेनगांगा प्रकल्पास त्रदनाांक 12 एत्रप्रल 2010 रोजी मान्यता त्रमळाल्यानांतर या को.प.बांधाऱ्याांचे रुपाांतर उच्च पातळी 
बांधाऱ्यात करून ऊर्धवव पेनगांगा प्रकल्पात समावेश करयायात आला. त्यास काही सांयसु्क्तक कारणे देयायात आलेली 
नाहीत. म.ज.त्रन.प्रा. च्या सन 2008-09 च्या अहवालातील पत्ररत्रशष्ट 5(3) नसुार नाांदेड त्रजल्याचा अनशेुष त्रनरांक 
आहे. असे असताना रु. 300.13 कोटीची कामे नाांदेड त्रजल्यात नव्याने व त्रनयमबाहय पर्धदतीने मांजरू करयायात 
आली.  

4.3.9 ब्रह्मगव्हपण उ.सिं.योजनपाः सन1984 मधे मांजरू झालेल्या व 1994 मधे कायास्न्वत झालेल्या मळू 
ब्रम्हगव्हाण उंसयो मर्धयेच स्वतांिपणे कायववाहीत आणायला हवी. अशी त्रभन्न लाभके्षि असलेली नवीन उपसा 
ंसचन योजना चकुीने पणूवतेः समात्रवष्ट करयायात आली आहे. मळू योजना ही मर्धयम प्रकल्पाच्या व्याख्येत (3205 
हेक्टर) मोडते. नवीन उपसा ंसचन योजना अांतभूवत केल्यावर ती आता मोठ्या प्रकल्पाच्या व्याख्येत (18790 हेक्टर) 
मोडते. लाभके्षित्रनहाय नवीन उपसा ंसचन योजनेचेही सववथा स्वतांि अस्स्तत्व असल्यामळेु या नव्या योजनेस त्रवत्रहत 
कायवपद्धतीचा अवलांब करुन स्वतांिरीत्या प्रशासकीय मान्यता घेणे आवश्यक होते. पण तसे न करता मळू योजनेचे 
ंसचन के्षि सहा पट वाढवून सधुात्ररत योजना म्हणनू त्रतला स.ुप्र.मा. त्रदनाांक 17/7/2009 रोजी महामांडळाने प्रदान 
केली आहे. सन 2005 साली मजत्रनप्रा कायदा अस्स्तत्वात आल्यानांतर या कायद्याच्या कलम 11(एफ) नसुार 
कोणत्याही नवीन प्रकल्पास प्र.मा. देयायापवूी मजत्रनप्राची पवूव मान्यता घेणे आवश्यक आहे. मजत्रनप्रा या प्रकल्पाांची 
आर्थथक, जलत्रवज्ञान त्रवषयक, पयावरण बाब चा सखोल अभ्यास करुन त्या प्रकल्पाांच्या पाितेची तपासणी करते. 
तसेच राज्यपालाांच्या त्रनदेशानसुार प्रादेत्रशक समतोल राखयायाच्या तत्वानसुार त्याची तपासणी होऊन त्यास मजत्रनप्रा 
मान्यता देते. या त्रवत्रहत कायवपर्धदती न पाळता स.ुप्र.मा. देयायात आली आहे ही गांभीर अत्रनयत्रमतता आहे असे 
सत्रमतीला वाटते.  

ब) कृ णप महपमांडळपांतील प्रकल् 

4.3.10 कृ णप प्रकल्ाः "प्रकल्पग्रस्ताना शासनाच्या खचाने ंसचनाचे लाभ देयायासाठी जललक्ष्मी ंसचन योजनेस 
धोम जलाशयावरुन चौथ्या सधुात्ररत अहवालामर्धये (वषव 2004 मर्धये) मान्यता देयायात आली. जललक्ष्मी योजनेतुन 
प्रकल्प बाधीताांच्या 857 हे. के्षिास लाभ देयायाचे त्रनयोत्रजत आहे.  

 उपसा ंसचन योजना मांजरू करयायापवूी शासन पत्ररपिक क्र. सांकीणव 1099/ (166/99) जसांअ त्रद. 23-6-
1999 नसुार मखु्यमांिी अथवा उपमखु्यमांिी याांची मान्यता घेणे आवश्यक होते. पण तशी मांजरुी घेतलेली त्रदसनू येत 
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नाही. तसेच 857 हेक्टरच्या योजनेस (रु. 44.70 कोटी) जललक्ष्मी उपसा ंसचन योजना म्हणनू स्वतांि मान्यता देणे 
आवश्यक होते. मांजरु कृष्णा प्रकल्पाचाच भाग म्हणनू ती प्रस्ततु करणे योग्य नाही. म.ज.त्रन.प्रा. च्या सन 2008-09 
च्या अहवालातील पत्ररत्रशष्ट 5(3) नसुार सातारा त्रजल्याचा अनशेुष त्रनरांक आहे. त्यामळेु अशा प्रकारचा नवीन 
प्रकल्प हाती घेताना मजत्रनप्राची मान्यता घेणे आवश्यक होते. तसे केले गेलेले नाही.  

4.3.11 कुडपळी प्रकल्ाः श्वेतपत्रिकेत कुडाळी प्रकल्पामर्धये धरणग्रस्ताांना उपसा ंसचन योजना मांजरू 
करयायाबाबतचा उल्लेख खालीलप्रमाणे आहे. 

 
उपसा ंसचन योजना मांजरू करयायापवुी शासन पत्ररपिक क्र. सांकीणव 1099/ (166/99) जसांअ त्रद. 23-6-1999 
नसुार मखु्यमांिी अथवा उपमखु्यमांिी याांची मान्यता घेतलेली त्रदसनू येत नाही. तसेच या योजनेस स्वतांि मान्यता देणे 
आवश्यक होते. म.ज.त्रन.प्रा. च्या सन 2008-09 च्या अहवालातील पत्ररत्रशष्ट 5(3) नसुार सातारा त्रजल्याचा अनशेुष 
त्रनरांक आहे. त्यामळेु नवीन प्रकल्प हाती घेताांना मजत्रनप्राची मान्यता घेणे आवश्यक होते. तसे केले गेले नाही.  

क) णवदभय ्पटबांधपरे णवकपिं महपमांडळ 

4.3.12 णनम्न ्ैनगांगप प्रकल्ाः  
पाणी उपलब्धता अभ्यासाच्या आधारे पैनगांगा धरणापासनू ते पैनगांगा नदीचा वधा नदी सांगमापयंतच्या 

भागात 4 बरेॅजेस खालीलप्रमाणे प्रस्तात्रवत करयायात आलेले आहेत. यापैकी अक्र. 1 ते 13 हे बांधारे आांध्र प्रदेशच्या 
सीमेवर असल्याने आांध्र प्रदेशच्या सत्रमतीसोबत त्रद. 14-3-2013 रोजी त्रनमवल (आां. प्र.) येथे बैठक झाली व या 
बैठकीत बरेॅजच्या पाणी उपलब्धता, पाणीवापर, कामातील सहभाग व ंकमतीतील सहभाग खालीलप्रमाणे अांतीम 
करयायात आला. व सदर बरेॅजच्या ंकमती व पाणी वापराच्या सहभागास आांध्र प्रदेश शासनाने त्रद. 
Comm/GB/DCE/OT1/AE2/LPP -Barrages dt. 17-07-2013 च्या पिाने तत्वतेः मांजरुी त्रदलेली आहे. 

अ
क्र. 

प्रस्तात्रवत बरेॅज त्रठकाण धरणा 
पासनूचे 
अांतर 

नदीमधनू 
(त्रक.मी.) 

प्रस्तात्रवत 
पाणीसाठा 
(दलघमी) 

लाभव्य
य दर 

आांतरराज्यीय 
लाभामळेु खचाचा 

वाटा  
महाराष्र आां. प्र. 

1 मौजे. राजापेठ - ता.-घाटांजी, त्रज.-यवतमाळ. 20.600 9.60 1.11 50 टक्के 50 टक्के 
2 मौजे. रुढा ता.-केळापरू, त्रज.-यवतमाळ. 64.00 45.00 2.45 20 टक्के  80 टक्के 
3 मौजे. परसोडा-ंपपरड - ता.-झरीजामणी, त्रज.-

यवतमाळ. 91.600 60.00 2.70 
70 टक्के 30 टक्के 

4 मौजे. तेजपरू - ता.-वणी, त्रज.-यवतमाळ. 125.00 13.50 1.16 100 टक्के -- 
हे बांधारे स्वतांि असल्यामळेु या बांधाऱ्यास स्वतांित्ररत्या मान्यता घेणे आवश्यक होते. 

मळू प्र.मा. मर्धये धरणाच्या पाणीसाठयामर्धये नदीच्या वरील अांगातील सहस्िकुां ड प्रकल्पाकडून त्रमळणारे 
पाणी प्रस्तात्रवत नाही. तसेच मळू प्र.मा. मर्धये वरच्या बाजसू असलेल्या सहस्िकुां ड प्रकल्पासाठी पाणी वापरामर्धये 
खालच्या अांगाच्या बराजेससाठी पाणी राखीव नाही. मखु्य अत्रभयांता, जलत्रवज्ञान, नात्रशक याांनी त्रनम्न पैनगांगा 
प्रकल्पाच्या वरच्या बाजसू बाांधकाम करयायास्तव सहस्िकुां ड प्रकल्पास पाणी उपलब्धता प्रमाणपि त्रदलेले आहे.  
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 त्रवदभव पाटबांधारे त्रवकास महामांडळ व गोदावरी मराठवाडा पाटबांधारे त्रवकास महामांडळ याांच्या कायवकारी 
सांचालक स्तरावर झालेल्या सहमतीच्या अनषुांगाने यवतमाळ त्रजल्हयातील 9500 हेक्टर ंसचन क्षमता 
सहस्िकुां डच्या कालव्याव्दारे त्रनमाण होणार आहे. तसेच त्रनम्न पैनगांगा प्रकल्पास खरीप हांगामात 405 द.ल.घ.मी. 
(14.30 अघफू) व रब्बी हांगामात 105 द.ल.घ.मी. (3.70 अघफू)  तके पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्रवदभव पाटबांधारे 
त्रवकास महामांडळाने त्रदनाांक 1-8-2009 च्या पिाने सहस्िकुां ड प्रकल्पाचा रुपये 132 कोटी  तकी रक्कम त्रनम्न 
पैनगांगा प्रकल्पावर वगव करयायास मान्यता त्रदलेली आहे, सदर त्रनणवय कायवकारी सांचालक स्तरावर झालेला आहे 
त्यामळेुच त्रनम्न पैनगांगा प्रकल्पाच्या सधुात्ररत प्रशासकीय मान्यता अहवालात सहस्िकुां ड प्रकल्पाच्या भाांडवली 
खचापैकी रु. 132 कोटीचा आर्थथक भार अांतभूवत केला आहे. 

 त्रनम्न पैनगांगा प्रकल्प हा आांतरराज्यीय प्रकल्प असताांना या प्रकल्पात उपरोल्लेत्रखत बदल करताना 
शासनाची मान्यता घेणे आवश्यक होते. ती मान्यता घेतलेली त्रदसनू येत नाही. 

4.4.0 िंांकल्न बदलपमळेु वपढलेली व्यपप्ती 

 महामांडळाांनी 10 प्रकल्पाच्या सांकल्पनेत बदल केल्यामळेु प्रकल्पाच्या ंकमतीत वाढ झाली. ही वाढ 
व्याप्तीत बदल या सांजे्ञमर्धये समात्रवष्ट करयायात आलेली आहे. खरे तर हा बदल व्याप्तीबदलात येत नाही. 
सांकल्पनात बदल करुन स्थात्रनक पत्ररस्स्थतीशी जळुणा-या अशा योग्य सांकल्पनास ताांत्रिक मान्यता देयायाचे सवव 
अत्रधकार मखु्य अत्रभयांता याांना असतात. या अत्रधकाराचा वापर करुन सांकल्पन बदल केलेले आहेत. तथात्रप त्रदनाांक 
10-06-13 च्या शासन त्रनणवयानसुारच्या व्याख्येत हा बदल व्याप्ती बदलामर्धये बसत नाही. त्यामळेु या घटकाांसांबांधी 
कायवकक्षा क्र. 2 मर्धये चचा केली आहे. 

 तथात्रप सन 2005 नांतर स.ुप्र.मा.त्रदलेले त्रनम्न तेरणा, माांजरा, त्रचल्हेवाडी, त्रशवणा टाकळी, त्रशवण व 
करजखेडा प्रकल्पास म.ज.त्रन.प्रा.याांची मान्यता असणे आवश्यक असताना ही मान्यता घेतलेली नाही. 

4.5.0 िंपठप वपढ  

 महामांडळाांनी 4 प्रकल्पाांच्या साठयामर्धये वाढ केली आहे. याचा तपशील त्रववरणपि क्र. 4.5 मर्धये देयायात 
आला आहे. माजलगाव धरणाची उांची वाढवून साठा वाढ करयायाचा त्रनणवय महामांडळाने त्रद. 16.7.2009 रोजी 
मान्यता त्रदलेल्या स.ुप्र.मा. मर्धये केला आहे. हा त्रनणवय मजत्रनप्रा कायदा 2005 लाग ूझाल्यावर घेयायात आल्यामळेु या 
कायद्याच्या कलम 11 (च) नसुार मान्यता घेतली नाही. सीना प्रकल्पाचा साठा वाढीची ंकमत खचाच्या मापदांडापेक्षा 
जास्त आहेत. 

एकूण साठयात वाढ 107.24 दलघमी असनू त्यासाठी झालेला खचव रुपये 177.64 कोटी झाला आहे. याचा 
तपशील त्रववरण पि क्र. 4.5 मर्धये त्रदला आहे. जायकवाडी प्रकल्प टप्पा -2 च्या माजलगाव धरणाची उांची वाढीस 
16-07-2009 मर्धये महामांडळाने स.ुप्र.मा. त्रदली आहे. यास शासन पत्ररपिक क्र. सांकीणव-2002/(17/02) त्रद. 24-
12-2003 नसुार म.ुअ. (जल त्रवज्ञान प्रकल्प) नात्रशक याांच्या कडून पाणी उपलब्धता प्रमाणपि घेतलेले नाही. तसेच 
मजत्रनप्रा कायदा 2005 च्या 11 (च) या कलमानसुार मजत्रनप्राची मान्यता घेतली नाही. 

 माांजरा प्रकल्पाची उांची वाढ करून साठा वाढत्रवयायास शासनाची मान्यता आहे. 

 सीना प्रकल्पाची त्रवश्वासाहता 75 टक्क्यावरून 50 टक्क्यावर करून 19.17 दलघमी साठा वाढ करयायात 
आला. त्याची ंकमत रु.98.05 कोटी आहे. ही ंकमत प्रत्रत दलघमी रु. 5.11 कोटी ही त्यावेळेच्या ल पा. 
प्रकल्पाच्या रु. 3.30 कोटी प्रत्रत दलघमी मापदांडापेक्षा जास्त आहे. 

4.6.0 स्थळ बदल: 

 महामांडळाने एकूण 4 प्रकल्पामर्धये स्थळ बदल करयायात आलेले आहेत. ताांत्रिक कारणाांमळेु हे बदल झाले आहेत. 

4.7.0  पिंनपने मांजरुी णदलेले व्यपप्तीतील बदल :  



420 
 

 शासनाने सधुात्ररत प्रशासकीय मान्यता त्रदलेल्या प्रकल्पाांमधील घटकत्रनहाय व्याप्तीतील बदलाची यादी 
तक्ता क्र. 4 मर्धये देयायात आली आहे. शासन त्रनणवय त्रदनाांक 10-06-2013 च्या मागवदशवक सचूनाांनसुार 10 
टक्क्याांपेक्षा जास्त ंसचन के्षिात वाढ व 1 टक्क्यापेक्षा जास्त पाणीसाठयात वाढ झाली असल्यास म.ज.त्रन.प्रा.ची 
मान्यता आवश्यक ठरते. सन 2005 नांतर मान्यता त्रदलेल्या अशा प्रकल्पाांनी म.ज.त्रन.प्रा. कडून कायोत्तर मान्यता 
घेणे आवश्यक ठरते. 

 शासनाने जरी सधुात्ररत प्रशासकीय मान्यता त्रदलेल्या खालील प्रकल्पामर्धये व्याप्तीची वाढ होऊन त्याांतनू 
अपेत्रक्षत प्रत्यक्ष लाभ त्रमळत नाहीत असे त्रदसनू येते. 

 मांजरुीचे वषव वाढीव के्षि 
(हेक्टर) 

बाांधकामाचा 
कालावधी 

प्रत्यक्ष ंसचन के्षि 
(हेक्टर)  

(2011-2012) 

1) कृष्णा कोयना उपसा ंसचन योजना  1984 65328 1984-2000 1100 

2) वाकुडे उपसा ंसचन योजना 2000 4759 2000-2011 200 

3) त्रजहे काठापरू उपसा ंसचन योजना 1997 3600 1997-2011 0 

4) त्रनम्न तेरणा (प्रवाही ) मधील आशीव 
उपसा ंसचन योजना 

1998 8957 1998-2007 393 

5) तारळी प्रकल्पातील उपसा ंसचन योजना 1998 5400 1998-2011 2012मर्धये कायास्न्वत 

 

उर्धवव गोदावरी प्रकल्पात माांजरपाडा व 12 वळण योजना अांतभूवत करणे, बेंबळा प्रकल्पाांतगवत डेहणी उपसा 
त्रठबक योजना समात्रवष्ट करणे, ताजनापरू उपसा ंसचन योजनामर्धये नत्रवन उपसा ंसचन योजना अांतभूवत करणे, 
मळुा प्रकल्पात भागडा चारी व वाांबोरी चारी योजना अांतभूवत केल्यामळेु वाढीव के्षिासाठी लागलेला वाढीव खचव व 
त्यातनू त्रमळायचे वाढीव लाभ याांचा गणुक स्पष्ट नाही. ंकबहुना जास्त खचाच्या अनतु्पादक त्रवस्तार मळू उत्पादक 
योजनाांमधे त्रमसळले गेलेले त्रदसतात. भर घालावयाची नवी कामे त्याांचा खचव व त्रमळणारा वाढीव लाभ याांची स्पष्ट 
फोड असल्यात्रशवाय अशा वाढीव कामाांची व्यवहायवता स्पष्ट होत नाही. तशी फोड या वाढीव कामाांच्या बाबतीत 
त्रदसत नाही. या नव्या कामाांमळेु जनु्या मांजरू के्षिातनू जे के्षि कमी होणार आहे त्याचीही स्पष्ट वजावट त्रदली जाणे 
आवश्यक आहे. 

 त्रनम्न पेनगांगा प्रकल्पाांत त्रटपेश्वर अभयारयाय व खत्रनज खाणीमळेु कालव्याची सांरेखा मर्धये फार मोठे बदल 
झाले असनू व्याप्ती बदलामळेु ंकमतीत रु.1440 कोटी वाढ झाली आहे. या प्रकल्पाच्या नकाशाांची सत्रमतीने 
सत्रवस्तर पाहणी केल्यानांतर कालवाव्दारे ंसचन करयायाऐवजी नदीव्दारे ंसचन, ंसचनेतर वापरास चालना देणे, 
प्रादेत्रशक नळ योजना करुन त्रपयायाचे पायायाचे योजना करणे असे पयायाांचा अभ्यास करणे योग्य ठरेल. 

 कु-हा वडोदा उपसा ंसचन योजनेचे स्थळबदल करताना के्षि व्याप्तीत 25877 हेक्टरने वाढ करयायात 
आली आहे. वाढ करताांना जलत्रनयोजनाचा सत्रवस्तर अभ्यास केलेला त्रदसनू येत नाही.या योजनेच्या जवळच 
असणारी मकु्ताईनगर बांद नत्रलकेव्दारे उपसा ंसचन योजना पणूवपणे असफल झालेली असताांना बांद नत्रलकेव्दारे 
ंसचन योजना मांजरू करयायात आली आहे. या नव्या योजनेची सफलता अत्रवश्वासनीय वाटते. 

4.7.1 भीमप (उजनी) प्रकल्ाः 

मळू भीमा (उजनी) प्रकल्पाची ंसचन क्षमता 121440 हेक्टर होती. आठमाही धोरणामळेु ंसचन क्षमतेत 138099 
हेक्टरने वाढ होवून ते 259539 हेक्टर एवढी झाली. 2002-03 ते 2012-13 या 10 वषाच्या प्रत्यक्ष ंसचनाची 
आकडेवारी सत्रमतीला प्राप्त झाली. त्यापैकी 2003-04 व 2012-13 या वषात जलाशयात उपयकु्त साठा नगयाय 
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होता. त्यामळेु ही दोन वषे त्रवश्लेषणातनू वगळली व  तर आठ वषात जेव्हा पाणीसाठा 100 टक्के व 100 
टक्क्यापेक्षा जास्त आहे. (धरणाची पणूव पातळी वाढत्रवली आहे). त्या वषातील ंसचनास पाणी वापराची सरासरी 
खालील प्रमाणे आहे. 

 
प्रकल्पीय 

मान्यतेनसुार 

2002 ते 2013 या वषातील चाांगल्या आठ 
वषाची सरासरी  

प्रत्यक्ष 
ंसचनाची 
टक्केवारी बारमाही  तर  एकूण  

मळू लाभके्षि 121440 13928 22491 36420 30 

त्रवस्तात्ररत लाभके्षि 138099 531 1105 1603 1 

 
 मळू लाभके्षिापैकी केवळ 30 लाभके्षिात सर्धया प्रत्यक्ष ंसचन होत आहे तर त्रवस्तात्ररत लाभके्षिात फक्त 
1 ंसचन होत आहे. त्यामळेु व्याप्ती बदल करुन प्रकल्पात समात्रवष्ट केलेल्या त्रवस्तारक लाभके्षिात प्रत्यक्ष 
ंसचन नगयाय होत आहे. 
 तसेच आठमाही धोरणाच्या अांमलबजावणीसाठी भीमा प्रकल्पाचे कालवे मोठे करुन लाांबवून रु. 518 
कोटी जास्त खचव केल्यानांतर प्रत्यक्षात माि बारमाही त्रपकाांचे ंसचन साधारणत: 30 पेक्षा जास्त ंसचन के्षिावर 
होत आहे असे त्रदसनू येते. शासनाच्या औपचात्ररक धोरणाशी व केलेल्या वाढीव खचाशी हे त्रवसांगत आहे. 
कालव्यावरील ंसचनाव्यत्रतत्ररक्त जलाशय, भीमा नदी व सीना नदीतील बांधा-यावरही मोठ्या प्रमाणात ंसचन होत 
असनू त्यावरत्रह मखु्यत: बारमाही त्रपके घेतली जाताांना त्रदसतात. (सांदभव: म.कृ.खो.त्रव.म. चे पि त्रद. 27-12-13) 
त्यामळेु खपू खचव करुन आठमाही धोरणानसुार लाांबी वाढवलेल्या कालव्यावरील ंसचन घटत आहे असा त्रनष्कषव 
त्रनघतो. 
4.7.2 कृ णप मरपठवपडप सिंचन प्रकल्ाः 

मराठवाडयातील कृष्णा खोऱ्यातील के्षिास कृष्णा भीमा स्स्थरीकरणाचे प्रकल्पाद्वारे 1877 दलघमी (66.27 
अघफू) पायायापैकी 595दलघमी (21 अघफू) पाणी मराठवाडयास देयायाचा त्रनणवय त्रद. 22-02-2005 च्या मांिीमांडळ 
त्रनणवयात झाला. 595 दलघमी (21 अघफू) पैकी 538 दलघमी (19 अघफू) पाणी उस्मानाबाद त्रजल्हयास व 57 
दलघमी (2 अघफू) पाणी बीड त्रजल्यासाठी महाराष्र शासनाने त्रद. 23-08-2007 रोजी रु. 2382.50 कोटी रकमेच्या 
कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पास मान्यता त्रदली. उस्मानाबाद त्रजल्हयातील 92141 हेक्टर के्षि ओलीताखाली येईल असे 
प्रस्तात्रवत होते. बीड त्रजल्हयासाठी सवेक्षण पणूव झाल्यावर वेगळी प्रशासकीय मान्यता देयायाचा त्रनणवय झाला. 

त्यानांतर शासन पि त्रद. 2-12-2008 नसुार 57 दलघमी ऐवजी 170 दलघमी (6 अघफू) पाणी बीड 
त्रजल्यास देयायाचे ठरले. त्यामळेु या त्रनणवयानसुार उस्मानाबादला 538 दलघमी (19 अघफू) व बीड त्रजल्हयास 
170दलघमी (6 अघफू) असे एकूण 708 दलघमी (25 अघफू) पाणी मराठवाडयाच्या कृष्णा खोऱ्यातील के्षिास 
प्राप्त झाले. 

परांतु एवढया लाांबीवरुन पाणी उचलणे शक्य नसल्याने सोलापरू त्रजल्हयातील घाटणे बरेॅजपयंत उपलब्ध 
होयायाचा त्रवचार करुन 670 दलघमी (23.66 अघफू) पायायासाठी एकत्रित जलत्रनयोजनास त्रद. 27-08-2009 रोजी 
शासनाची मान्यता त्रमळाली. 

बीड त्रजल्हयासाठीच्या 170 दलघमी (6 अघफू पाणी) वापराचा स्वतांि प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव 
गोदावरी मराठवाडा पाटबांधारे त्रवकास महामांडळाने शासनास सादर केला असता शासनाने पि त्रद. 20-12-2008 
नसुार बीड त्रजल्हयाची स्वतांि योजना अव्यवहायव असल्याने एकत्रित सधुात्ररत प्रशासकीय मान्यता घ्यावी, असे 
आदेश त्रदले. 

त्यानसुार बीड त्रजल्हयातील उपसा ंसचन योजना क्र. 3 ही उस्मानाबाद येथील उपसा ंसचन योजना क्र. 2 
मर्धये समात्रवष्ट करुन त्रदनाांक 27-08-2009 रोजी शासनाने सधुात्ररत प्रशासकीय मान्यता त्रदली.  
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या योजनेची सधुात्ररत प्रशासकीय मान्यतेनसुार स्वतांिपणे रु. 1046 कोटी ंकमत असनु बीड त्रजल्हयातील 
27543 हेक्टर के्षि ंसचनाखाली येणार आहे. 

त्यानसुार उपसा ंसचन योजना टप्पा 3 ची वैत्रशष्टे खालील प्रमाणे आहेत. 

मान्यता प्राप्त ंकमत - रु. 1046 कोटी 

प्रस्तात्रवत ंसचन के्षि - 27543 हेक्टर 

प्रस्तात्रवत पाणीवापर - 6 अघफू (169.92 दलघमी) 

दर हेक्टरी ंकमत  - रु. 3.80 लक्ष 

दर दलघमी ंकमत  - रु. 616 लक्ष 

लाभव्यय दर  - काढलेला नाही 

या सवव त्रववेचनावरुन असे स्पष्ट होते की, 

1) कृष्णा भीमा स्स्थरीकरण प्रकल्पाच्या नदीजोड क्र. 5 नीरा-भीमा जोड या घटकाशी कृष्णा-मराठवाडा ंसचन 
प्रकल्प अवलांबनू आहे. त्यामळेु या नदीजोड क्र. 5 चे काम गो.म.पा.त्रव. महामांडळातफे करयायाची 
परवानगी शासनाने त्रदली आहे. 

2) कृष्णा मराठवाडा ंसचन प्रकल्पास 670 दलघमी (23.33 अघफू) पाणी वापराची शासनाची मांजरुी असनू 
हे काम दोन टप्प्यात करावयोच आहे. पत्रहला टप्पा 198 दलघमी (7 अघफू) पाणी वापराचा असनू त्या 
कामाचे त्रनत्रवदा प्रत्रक्रया पणूव होऊन कामे चाल ूआहेत. 

3) कृष्णा भीमा स्स्थरीकरण व कृष्णा मराठवाडा ंसचन प्रकल्प हे दोन्ही प्रकल्प आांतरराज्यीय नद्याांवरील 
असनूही महाराष्र शासनाने कें द्रीय जल आयोगाची मान्यता घेतली नाही . तसे प्रस्तावही सादर केले 
नाहीत. 

4) कृष्णा लवाद-2 चा त्रद. 30-12-2010 रोजी त्रनणवय झाला आहे. महाराष्र शासनाने कृष्णा भीमा स्स्थरीकरण 
व कृष्णा मराठवाडा ंसचन प्रकल्प हे अवषवण प्रवण के्षिासाठी ंसचन सतु्रवधा उपलब्ध करुन देयायासाठी 
आहेत. त्यामळेु महाराष्राच्या वाटयास आलेले पाणी आांतर उपखोरे वळत्रवयायाबाबत लवादाकडे 
स्पष्टीकरण मागत्रवले होते. कृष्णा पाणी लवाद-2 (पढुील अहवाल) त्रद.29-11-2013 रोजी त्रनणवय होऊन 
त्यातील प.ृक्र.105 नसुार लवादाने आांतर उपखोरे पाणी वळत्रवयायास परवानगी नाकारली आहे. 

या पाश्ववभमूीवर कृष्णा-भीमा स्स्थरीकरण व कृष्णा-मराठवाडा ंसचन प्रकल्प या दोन्ही प्रकल्पाांचे अस्स्तत्व 
धोक्यात आले आहे. 

5) कृष्णा भीमा स्स्थरीकरणावर अत्यल्प खचव झालेला आहे. तथात्रप कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पावर माचव 2012 
पयंत रु 417.62 कोटी खचव झाले आहेत. 

6) कृष्णा भीमा स्स्थरीकरण नदीजोड क्र. 5 (नीरा –भीमा जोड) हे काम पणूव झाले नसताना कृष्णा-मराठवाडा 
प्रकल्पाचे पचु्छभागाकडील कामावर खचव झाले आहेत. प्रकल्पाच्या त्रनयोजनातील ही मोठीच अत्रनयत्रमतता 
आहे. 

7) उपसा ंसचन योजना क्र. 3 (आष्टी उ. ंस.यो.) अांतगवत भसूांपादनासाठी मोठ्या प्रमाणात त्रवरोध त्रदसनू येतो.  

5.3 के्षि त्रवस्तार - शासनाने मांजरू केलेल्या के्षिीय त्रवस्ताराच्या घटकाांचा तपशील त्रववरणपि क्र. 4.6 मर्धये त्रदला 
आहे. एकूण 24 घटकाांपैकी ऊर्धवव वधा प्रकल्प, भातसा प्रकल्प व वाकुडे उपसा ंसचन योजनेमर्धये 10 टक्क्यापेक्षा 
जास्त ंसचन के्षिात त्रवस्तार केलेला आहे. त्यामळेु त्रद. 10-06-2013 च्या शासन त्रनणवयानसुार 
म.ज.त्रन.प्रात्रधकरणाची मान्यता घेणे आवश्यक ठरते. 
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5.4 साठा वाढ : शासनाने मांजरू केलेल्या स.ुप्र.मा. मर्धये 13 घटक हे साठा वाढ / उांची वाढ या सदरात मोडतात. या 
सवव घटकाांच्या साठा वाढीत 1टक्क्यापेक्षा जास्त वाढ असल्याने त्रद. 10-06-2013 च्या शासन त्रनणवयानसुार 
म.ज.त्रन.प्रा. ची मान्यता घेणे आवश्यक ठरते. 

5.5 व्याप्ती बदल या व्याख्येत न बसणारे घटक सांकल्पन बदल, स्थळबदल, पीकरचनेत बदल हे व्याप्तीबदलात 
अांतभूवत होत नाहीत. या प्रकल्पाांची छाननी कायवकक्षा क्र. 2 मर्धये करयायात आली आहे. 

---o0o--- 
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णववरण ्त्रपची यपदी 

प्रकरण क्र. 4 

प्रकल्पांमधील व्यपप्तीबदल 

त्रवषय : मळू प्रशासकीय मान्यतेच्या तुलनेत प्रकल्पाांच्या व्याप्तीमर्धये झालेल्या बदलाांची कारणत्रममाांसा तपासणे व 
अशा व्याप्ती बदलाांमळेु ंकमतीत झालेल्या वाढीची तपासणी करणे 

अ.क्र. त्रववरणपि 
क्र. 

शीषवक पत्ररच्छेद 
क्र. 

प.ृक्र. 

1 4.1 ंकमतीनसुार व्याप्तीतील वाढीची टक्केवारी 4.1.0 

4.3.0 

 

2 4.2 जलवैज्ञात्रनक पाया पक्का नसलेल्या व्याप्तीतील बदलाांचा घटक 4.1.1  

3 4.3 स्वतांि लाभव्यय दरात बसत नसलेले घटक 4.3.1  

4 4.4 महामांडळाने मांजरू केलेल्या व के्षि त्रवस्तार केलेल्या प्रकल्पाांचा 
तपशील 

4.4.2  

5 4.5 महामांडळाने मांजरू केलेल्या व साठा वाढ केलेल्या प्रकल्पाांचा 
तपशील 

4.5.0  

6 4.6 शासनाने मांजरू केलेल्या व के्षि त्रवस्तार केलेल्या प्रकल्पाांचा तपशील 4.6.0  

7 4.7 शासनाने मांजरू केलेल्या व साठा वाढ केलेल्या प्रकल्पाांचा तपशील 4.6.0  

8 4.8 (अ) के्षि त्रवस्तार केलेल्या प्रकल्पाांना आवश्यक असणारी मजत्रनप्रा ची 
मान्यता 

9.4  

9 4.8 (ब) साठा वाढ केलेल्या प्रकल्पाांना आवश्यक असणारी मजत्रनप्रा ची 
मान्यता 

9.4  
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अ.क्र. प्रकल्प व्याप्तीतील 
बदलामळेु 

झालेली ककमत 
वाढ (रु. कोटी)

एकूण ककमत 
वाढ (रु. कोटी)

व्याप्ती 
बदलाची 
टक्केवारी

(1) (2) (3) (4) (5)
टक्केवारी 51 ते 82

1 ब्रम्हगव्हाण उकिंयो 181.80 220.99 82
2 ताजनापरू उकिंयो टप्पा-1 व 2 354.19 436.97 81
3 उर्धवव गोदावरी प्रकल्प 314.58 424.53 74
4 चचल्हेवाडी प्रकल्प 49.90 70.60 71
5 कृष्णा मराठवाडा किंचन प्रकल्प 1694.38 2462.55 69
6 चिंना प्रकल्प 98.05 149.91 65
7 मळुा प्रकल्प 158.21 253.00 63
8 उर्धवव प्रवरा (चनळवंडे) प्रकल्प 415.50 752.28 55

टक्केवारी 26 ते 50
1 बाभळी प्रकल्प 221.25 442.56 50
2 धापेवाडा उकिंयो टप्पा-1 80.00 161.67 49
3 शंकररावजीचव्हाण चवष्णपुरूी प्रकल्प 1031.58 2419.76 43
4 मांजरा प्रकल्प 423.94 1070.33 40
5 पेंच प्रकल्प 354.00 913.00 39
6 कार नदी प्रकल्प 84.85 222.83 38
7 वाकुडे 252.57 662.94 38
8 कुऱ्हा वढोदा 239.91 635.32 38
9 जायकवाडी प्रकल्प टप्पा-2 822.39 2138.10 38
10 शेळगांव बरेॅज प्रकल्प 320.83 870.02 37
11 उर्धवव पेनगंगा प्रकल्प 1283.20 3515.22 37
12 िंीना माढा 85.95 245.55 35
13 वाघरु प्रकल्प 412.08 1171.27 35
14 चभमा (उजनी) 642.77 1957.87 33
15 लाल नाला प्रकल्प 64.55 195.62 33
16 पोथरानाला प्रकल्प 22.26 70.28 32
17 चशवण प्रकल्प 19.86 66.19 30
18 कवठे कें जळ 12.35 41.36 30
19 चनम्न पैनगंगा प्रकल्प 2404.50 9026.97 27
20 धामणी प्रकल्प 180.57 662.25 27
21 उर्धवव वधा प्रकल्प 292.66 1080.33 27
22 धाम उंची वाढचवणे 11.62 42.87 27
23 चनम्न वधा प्रकल्प 596.06 2308.49 26

टक्केवारी 11 ते 25
1 चनम्न तेरणा प्रकल्प (प्रवाही) 122.38 522.01 23
2 चजहे कठापरु 153.70 711.00 22
3 अंजनी प्रकल्प 25.34 113.40 22
4 बेंबळा प्रकल्प 428.25 1985.92 22

चववरणपत्र क्र.4.1
ककमतीनसुार व्याप्तीतील वाढीची टक्केवारी



अ.क्र. प्रकल्प व्याप्तीतील 
बदलामळेु 

झालेली ककमत 
वाढ (रु. कोटी)

एकूण ककमत 
वाढ (रु. कोटी)

व्याप्ती 
बदलाची 
टक्केवारी

(1) (2) (3) (4) (5)
5 गौतमी गोदावरी प्रकल्प 17.03 80.35 21
6 िंीना कोळेगांव प्रकल्प 76.05 384.40 20
7 नरडवे प्रकल्प 114.73 617.52 19
8 कडवा मेाठा प्रकल्प 25.47 134.07 19
9 उत्तरमांड प्रकल्प 17.12 88.45 19
10 कृष्णा कोयना 548.45 2960.05 19
11 बोदवड परीिंर 276.43 1489.53 19
12 चनम्न वेणा प्रकल्प 52.60 299.73 18
13 रेणापरू प्रकल्प 13.78 76.65 18
14 दचहगाव 22.04 121.33 18
15 कृष्णा प्रकल्प 168.45 963.57 17
16 करजखेडा उकिंयो 22.17 130.24 17
17 काश्यपी प्रकल्प 7.31 43.83 17
18 अजुवना प्रकल्प 66.17 414.61 16
19 कुडाळी प्रकल्प 56.28 385.75 15
20 चशवना टाकळी प्रकल्प 33.79 220.60 15
21 चशरापरू 23.50 157.15 15
22 कुकडी प्रकल्प 255.72 1813.45 14
23 गडनदी प्रकल्प 92.91 641.05 14
24 विंना 20.70 157.10 13
25 िंयुा प्रकल्प 46.62 360.35 13
26 तारळी प्रकल्प 110.49 863.20 13
27 पाटगांव प्रकल्प 21.38 174.96 12
28 िंपन प्रकल्प 38.91 358.04 11
29 भातिंा प्रकल्प 81.10 754.42 11
30 चनम्न तापी प्रकल्प 103.52 985.10 11
31 िंांगोला शाखा कालवा प्रकल्प 60.01 557.23 11
32 हेटवणे प्रकल्प 35.31 314.54 11
33 मदन नदी प्रकल्प 9.40 85.25 11

टक्केवारी 1 ते 10
1 नवरगांव प्रकल्प 6.39 61.98 10
2 नीरा देवघर प्रकल्प 123.15 1272.87 10
3 भामा आिंखेड प्रकल्प 44.59 470.91 9
4 हुमन प्रकल्प 91.02 982.82 9
5 कडवी प्रकल्प 10.09 106.66 9
6 खडकपणुा प्रकल्प 84.28 1016.37 8
7 पनंुद मोठा प्रकल्प 34.62 449.39 8
8 चशराळा 6.67 83.28 8
9 धोम बलकवडी बोगदा प्रकल्प 42.78 587.17 7
10 आष्टी 2.27 33.44 7



अ.क्र. प्रकल्प व्याप्तीतील 
बदलामळेु 

झालेली ककमत 
वाढ (रु. कोटी)

एकूण ककमत 
वाढ (रु. कोटी)

व्याप्ती 
बदलाची 
टक्केवारी

(1) (2) (3) (4) (5)
11 वरणगांव तळवे प्रकल्प 38.20 520.23 7
12 उर्धवव मानार प्रकल्प 35.92 612.89 6
13 गळु प्रकल्प 4.27 90.69 5
14 चनम्न दधुना प्रकल्प 46.00 997.37 5
15 चनम्न चलुबंद प्रकल्प 3.92 75.51 5
16 गोिंीखदुव प्रकल्प 516.24 13366.82 4
17 चािंकमान प्रकल्प 29.07 717.84 4
18 नांदरू मधमेश्वर प्रकल्प 22.57 817.60 3
19 टेंभ ू 69.47 2033.76 3
20 जनाई चशरािंाई 12.05 354.80 3
21 चनम्न पेढी प्रकल्प 13.29 433.58 3
22 वान प्रकल्प 4.06 262.95 2
23 पेनटाकळी प्रकल्प 4.37 213.42 2
24 गुंजवणी प्रकल्प 10.20 578.46 2
25 मोरणा (गरेुघर) प्रकल्प 2.26 221.52 1
26 अरुणा प्रकल्प 3.26 491.39 1
27 दधुगंगा प्रकल्प 21.17 1696.55 1
28 पंढरी प्रकल्प 2.76 393.30 1
29 उरमोडी प्रकल्प 18.08 1205.51 1
30 अडाण प्रकल्प 0.47 90.18 1
31 अरूणावती प्रकल्प 4.63 312.05 1

व्याप्तीत बदल नाहीत
1 वांगणा 0.00 91.71 0
2 परंुदर 0.00 429.97 0
3 िंांबरकंुड प्रकल्प 0.00 0.00 0
4 लेंडी प्रकल्प 0.00 418.81 0
5 वाकोद प्रकल्प 0.00 42.14 0
6 उर्धवव कंुडचलका 0.00 162.51 0
7 िंंगमेश्वर प्रकल्प 0.00 37.59 0
8 वाघोली प्रकल्प 0.00 13.10 0
9 चतलारी प्रकल्प 0.00 1566.95 0
10 जामदा प्रकल्प 0.00 348.70 0
11 देहरजी प्रकल्प 0.00 0.00 0
12 नवीन दरवाजेयकु्त खोडशी बंधारा 0.00 28.68 0
13 धनगरवाडी 0.00 70.33 0
14 कोले िंातंडी प्रकल्प 0.00 1688.11 0
15 देवघर प्रकल्प 0.00 338.09 0
16 िंरंबळा प्रकल्प 0.00 0.00 0
17 वारणा प्रकल्प 10.01 2118.31 0
18 चभमा चिंना जोड कालवा प्रकल्प 0.00 68.72 0



अ.क्र. प्रकल्प व्याप्तीतील 
बदलामळेु 

झालेली ककमत 
वाढ (रु. कोटी)

एकूण ककमत 
वाढ (रु. कोटी)

व्याप्ती 
बदलाची 
टक्केवारी

(1) (2) (3) (4) (5)
19 टेमघर प्रकल्प 0.00 253.02 0
20 तळंबा प्रकल्प 0.00 744.27 0
21 तेढवा चशवणी उकिंयो 0.00 61.56 0
22 पळिंगाव आमडी उकिंयो 0.00 51.06 0
23 िंत्रापरू उकिंयो 0.00 32.00 0
24 िंरेुवाडा उकिंयो 0.00 0.00 0
25 रजेगांवकाटी उकिंयो 0.00 64.05 0
26 कालपाथरी प्रकल्प 0.00 72.49 0
27 माचणकपुंज प्रकल्प 0.00 23.15 0
28 िंोंडयाटोला उकिंयो 0.00 116.41 0
29 वाघोलीबटुी उकिंयो 0.00 32.83 0
30 जाम नदी प्रकल्प 0.00 184.09 0
31 कटंगी प्रकल्प 0.00 58.51 0
32 चजगांव प्रकल्प 0.00 3345.64 0
33 धापेवाडा उकिंयो टप्पा-2 0.00 0.00 0
34 आजनिंरा बरेॅज 0.00 50.20 0
35 आंबेओहोळ प्रकल्प 0.00 85.63 0
36 झाशीनगर उकिंयो 0.00 128.98 0
37 मन प्रकल्प 0.00 54.01 0
38 टाकळी डोलारी प्रकल्प 0.00 0.00 0
39 वधा बरेॅज उकिंयो 0.00 0.00 0
40 पणुा बरेॅज-2(नेरधामणा) 0.00 413.26 0
41 उमा बरेॅज 0.00 143.40 0
42 घगंुशी बरेॅज 0.00 187.97 0
43 बोडी  नाला प्रकल्प 0.00 229.73 0
44 बोरघाट उकिंयो-1 0.00 52.25 0
45 तोरणा प्रकल्प 0.00 16.75 0
46 िंोनापरू टोमटा उकिंयो 0.00 47.17 0
47 वािंणी प्रकल्प 0.00 95.01 0
48 चंद्रभागा प्रकल्प 0.00 175.49 0
49 पणुा प्रकल्प 0.00 176.65 0
50 डोंगरगाव प्रकल्प 0.00 65.54 0
51 बेंडारा प्रकल्प 0.00 110.37 0
52 दरा प्रकल्प 0.00 111.53 0
53 उतावळी प्रकल्प 0.00 94.01 0
54 वांग प्रकल्प 0.00 218.56 0
55 मेहकरी प्रकल्प 0.00 118.07 0
56 बेनीतरुा प्रकल्प 0.00 42.28 0
57 पेढी बरेॅज 0.00 0.00 0
58 कपपळगांव (ढाळे) प्रकल्प 0.00 111.47 0



अ.क्र. प्रकल्प व्याप्तीतील 
बदलामळेु 

झालेली ककमत 
वाढ (रु. कोटी)

एकूण ककमत 
वाढ (रु. कोटी)

व्याप्ती 
बदलाची 
टक्केवारी

(1) (2) (3) (4) (5)
59 िंर्व नाला प्रकल्प 0.00 112.70 0
60 बावनथडी 0.00 737.68 0
61 घटप्रभा प्रकल्प 0.00 92.74 0
62 प्रकाशा बरुाई 0.00 329.21 0
63 नागेवाडी प्रकल्प 0.00 55.91 0
64 कलमोडी प्रकल्प 0.00 118.75 0
65 आंद्रा प्रकल्प 0.00 92.04 0
66 एकरुख 0.00 191.65 0
67 बाशी 0.00 176.81 0
68 िंांगोला 0.00 79.26 0
69 जांबरे प्रकल्प 0.00 129.47 0
70 चनम्न पांझरा प्रकल्प 0.00 326.60 0
71 देहली प्रकल्प 0.00 91.52 0
72 कोरडी प्रकल्प 0.00 114.05 0
73 नागन प्रकल्प 0.00 85.53 0
74 प्रकाशा बरेॅज प्रकल्प 0.00 192.95 0
75 िंांरगखेडा बरेॅज प्रकल्प 0.00 186.96 0
76 जामखेडी प्रकल्प 0.00 26.55 0
77 पद्मालय-2 0.00 71.42 0
78 वाडी शेवाडी प्रकल्प 0.00 239.09 0
79 िंलुवाडे जामर्ळ 0.00 1472.32 0
80 अमरावती प्रकल्प 0.00 44.75 0
81 कमानीतांडा प्रकल्प 0.00 36.27 0
82 मोर प्रकल्प 0.00 47.69 0
83 मंगरुळ प्रकल्प 0.00 14.76 0
84 बहुळा प्रकल्प 0.00 52.31 0
85 हणबरवाडी 0.00 84.44 0
86 िंलुवाडे बरेॅज प्रकल्प 0.00 248.85 0

िंंदभवः श्वेतपचत्रका खंड-2 मधील प्रकल्पांची माचहती.



अक्र प्रकल्प जिल्हा व्याप्तीच्या बदलाचे घटक मळु सिंचन 
क्षेत्र (हेक्टर)

सिंचन क्षेत्र 
वाढ 

(हेक्टर)

क्षेत्र 
वाढीची 

टक्केवारी

सकमत वाढ 
(रु.लक्ष)

 प्रजत 
हेक्टरी खचच

खचाचे 
मापदंड

मंिरुी 
जदनांक

प्रत्यक्ष प्राजिकृत शेरा

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
के्षत्र विस्तार

1  जवष्णपुरूी प्रकल्प नांदेड टप्पा -1 मध्ये डेरला, जकवळा,जशराढोण व 
कोळंबी उ.सिं.योिनेव्दारे सिंचन क्षेत्रात वाढ

33725 10623 31% 131.74 1.24 3.00 27/08/09 महामंडळ शािंन 10 टक्क्यापेक्षा िास्त 
वाढ अिंल्याने मिजनप्रा 
ची मान्यता आवश्यक

2 ब्रम्हगव्हाण उसिंयो औरंगाबाद मळु उ.सिं. योिनेच्या क्षेत्रात वाढ 3205 1000 31% 13.20 1.32 3.00 17/07/09 महामंडळ शािंन 10 टक्क्यापेक्षा िास्त 
वाढ अिंल्याने मिजनप्रा 
ची मान्यता आवश्यक

3 िायकवाडी प्रकल्प टप्पा-2 बीड मागचस्थ िलाशये िंमावेश करून क्षेत्र 
जवस्तार

129696 20882 16% 209.12 1.00 3.00 16/07/09 महामंडळ शािंन 10 टक्क्यापेक्षा िास्त 
वाढ अिंल्याने मिजनप्रा 
ची मान्यता आवश्यक

4 िापेवाडा उसिंयो टप्पा-1 गोंजदया खैरबंिा िलाशयात पाणी िंोडून क्षेत्रात 
वाढ

98558 2156 2% 80.00 3.71 3.00 25/06/09 महामंडळ शािंन ---

5 नरडवे प्रकल्प सिंिदुगुच िंाठा व सिंचन क्षेत्रात वाढ. पांच अजतजरक्त 
को.प. बंिारे िंमाजवष्ठ

9424 3106 33% 114.73 3.69 1.85 28/08/06 महामंडळ शािंन 10 टक्क्यापेक्षा िास्त 
वाढ अिंल्याने मिजनप्रा 
ची मान्यता आवश्यक

6 ते 10 कृष्णा प्रकल्प िंातारा िोम डावा व उिवा कालवा, कण्हेर डावा 
व उिवा कालवाआजण आरफळ डावा 
कालवा वाढ

74000 12394 17% 69.15 0.56 1.60 13/02/04 महामंडळ शािंन मिजनप्रा कायदा 
येण्यापवुीची मंिरुी

11 िंीना माढा िंोलापरू उपिंा उंची वाढ करून क्षेत्र जवस्तार 19456 5094 26% 85.95 1.69 1.20 23/04/99 महामंडळ शािंन मिजनप्रा कायदा 
येण्यापवुीची मंिरुी

12 दजहगाव िंोलापरू कालवा लांबीत 16 जकमीची वाढ व 
नजलका िाडीत वाढ

13335 1000 7% 23.50 2.35 1.20 15/05/98 महामंडळ शािंन मिजनप्रा कायदा 
येण्यापवुीची मंिरुी

13 कुडाळी प्रकल्प िंातारा िावळी तालकु्यािं सिंचन क्षेत्र वाढ 8264 359 4% 3.85 1.07 1.20 11/05/97 महामंडळ शािंन मिजनप्रा कायदा 
येण्यापवुीची मंिरुी

एकूण 389663 56614 15% 731.24 1.29
िंंदर्चः िंजमतीने पत्र क्र. 46 जदनांक 19-10-13 अन्वये मागजवलेल्या माजहतीनिुंार 

महामंडळांनी मंजरू केलेल्या ि के्षत्र विस्तार केलेल्या प्रकल््ांचा त्शील
जववरण पत्र क्र. 4.4



अ. क्र. प्रकल्प जिल्हा घटक
(1) (2) (3) (4)

महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे विकास महामंडळ
जिरंक

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ
1 कुऱ्हा वडोदा उ. जि. यो. बलुडाणा पणुण योििा
2 वरणगाव तळवेल उ.सि.यो. िळगाव पणुण योििा

गोदािरी मराठिाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ
1 ब्रह्मगव्हाण उ.सि.यो. औरंगाबाद िवीि उपिा योििा
2 िायकवाडी प्रकल्प टप्पा-2 बीड मािलगाव उ.सि.यो.
3 शंकरराव चव्हाण जवष्णपुरूी प्रकल्प िांदेड 12 बंधारे
4 कृष्णा मराठवाडा सिचि प्रकल्प उस्मािाबाद, बीड उ.सि.यो. टप्पा1 ते 3

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ
1 जिरंक

कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ
1 जिरंक

िंदर्णः कायणकक्षा क्र.2 मध्ये प्रकल्पांच्या छाििीतील जिष्कर्षाििुार

जववरणपत्र क्र. 4.2
जलिैज्ञाविक पाया पक्का िसलेले घटक



अक्र प्रकल्प जिल्हा व्याप्तीच्या बदलाचे घटक मळु पाणी 
साठा 

(दलघमी)

वाढीव 
पाणी साठा 
(दलघमी)

साठा 
वाढीची 

टक्केवारी

ककमत वाढ 
(रु.लक्ष)

 प्रजत 
दलघमी 

खचच

खचाचे 
मापदंड

मंिरुी 
जदनांक

प्रत्यक्ष प्राजिकृत शेरा

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
साठा वाढ

1 िायकवाडी प्रकल्प टप्पा-2 बीड िरण उंची वाढ 454.00 38.00 8.37% 26.00 68 540 16/07/09 महामंडळ शासन 1 टक्क्यापेक्षा िास्त 
वाढ असल्याने मिजनप्रा 
ची मान्यता आवश्यक

2 मांिरा प्रकल्प लातरू िरण उंची वाढ 251.92 21.09 8.37% 32.21 153 540 09/01/03 महामंडळ शासन मिजनप्रा कायदा 
येण्यापवुीची मंिरुी

3 जसना प्रकल्प अहमदनगर आष्टी व किचत तालकु्यास कसचन 
करण्यास 75 वरून 50 टक्के जवश्वासाहता

33.13 19.17 57.86% 98.05 511 330 20/11/00 महामंडळ शासन मिजनप्रा कायदा 
येण्यापवुीची मंिरुी

4 पाटगांव प्रकल्प कोल्हापरू िरण उंची वाढ 76.26 28.98 38.00% 21.38 74 330 06/04/00 महामंडळ शासन मिजनप्रा कायदा 
येण्यापवुीची मंिरुी

एकूण 815.31 107.24 13.15% 177.64 166
संदर्चः सजमतीने पत्र क्र. 46  जदनांक 19-10-13 अन्वये मागजवलेल्या माजहतीनसुार 

जववरण पत्र क्र. 4.5
महामंडळांनी मंजरू केलेल्या व साठा वाढ केलेल्या प्रकल््ांचा त्शील



अक्र प्रकल्प जिल्हा व्याप्तीच्या बदलाचे घटक मळु सिंचन 
क्षेत्र (हेक्टर)

सिंचन क्षेत्र 
वाढ 

(हेक्टर)

क्षेत्र 
वाढीची 

टक्केवारी

सकमत वाढ 
(रु.लक्ष)

 प्रजत 
हेक्टरी खचच

खचाचे 
मापदंड

मंिरुी 
जदनांक

प्रत्यक्ष प्राजिकृत शेरा

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
के्षत्र विस्तार

1  जवष्णपुरूी प्रकल्प नांदेड टप्पा -1 मध्ये डेरला, जकवळा,जशराढोण व 
कोळंबी उ.सिं.योिनेव्दारे सिंचन क्षेत्रात वाढ

33725 10623 31% 131.74 1.24 3.00 27/08/09 महामंडळ शािंन 10 टक्क्यापेक्षा िास्त 
वाढ अिंल्याने मिजनप्रा 
ची मान्यता आवश्यक

2 ब्रम्हगव्हाण उसिंयो औरंगाबाद मळु उ.सिं. योिनेच्या क्षेत्रात वाढ 3205 1000 31% 13.20 1.32 3.00 17/07/09 महामंडळ शािंन 10 टक्क्यापेक्षा िास्त 
वाढ अिंल्याने मिजनप्रा 
ची मान्यता आवश्यक

3 िायकवाडी प्रकल्प टप्पा-2 बीड मागचस्थ िलाशये िंमावेश करून क्षेत्र 
जवस्तार

129696 20882 16% 209.12 1.00 3.00 16/07/09 महामंडळ शािंन 10 टक्क्यापेक्षा िास्त 
वाढ अिंल्याने मिजनप्रा 
ची मान्यता आवश्यक

4 िापेवाडा उसिंयो टप्पा-1 गोंजदया खैरबंिा िलाशयात पाणी िंोडून क्षेत्रात 
वाढ

98558 2156 2% 80.00 3.71 3.00 25/06/09 महामंडळ शािंन ---

5 नरडवे प्रकल्प सिंिदुगुच िंाठा व सिंचन क्षेत्रात वाढ. पांच अजतजरक्त 
को.प. बंिारे िंमाजवष्ठ

9424 3106 33% 114.73 3.69 1.85 28/08/06 महामंडळ शािंन 10 टक्क्यापेक्षा िास्त 
वाढ अिंल्याने मिजनप्रा 
ची मान्यता आवश्यक

6 ते 10 कृष्णा प्रकल्प िंातारा िोम डावा व उिवा कालवा, कण्हेर डावा 
व उिवा कालवाआजण आरफळ डावा 
कालवा वाढ

74000 12394 17% 69.15 0.56 1.60 13/02/04 महामंडळ शािंन मिजनप्रा कायदा 
येण्यापवुीची मंिरुी

11 िंीना माढा िंोलापरू उपिंा उंची वाढ करून क्षेत्र जवस्तार 19456 5094 26% 85.95 1.69 1.20 23/04/99 महामंडळ शािंन मिजनप्रा कायदा 
येण्यापवुीची मंिरुी

12 दजहगाव िंोलापरू कालवा लांबीत 16 जकमीची वाढ व 
नजलका िाडीत वाढ

13335 1000 7% 23.50 2.35 1.20 15/05/98 महामंडळ शािंन मिजनप्रा कायदा 
येण्यापवुीची मंिरुी

13 कुडाळी प्रकल्प िंातारा िावळी तालकु्यािं सिंचन क्षेत्र वाढ 8264 359 4% 3.85 1.07 1.20 11/05/97 महामंडळ शािंन मिजनप्रा कायदा 
येण्यापवुीची मंिरुी

एकूण 389663 56614 15% 731.24 1.29
िंंदर्चः िंजमतीने पत्र क्र. 46 जदनांक 19-10-13 अन्वये मागजवलेल्या माजहतीनिुंार 

महामंडळांनी मंजरू केलेल्या ि के्षत्र विस्तार केलेल्या प्रकल््ांचा त्शील
जववरण पत्र क्र. 4.4



अक्र प्रकल्प जिल्हा व्याप्तीच्या बदलाचे घटक मळु सिंचन 
क्षेत्र (हेक्टर)

सिंचन क्षेत्र 
वाढ 

(हेक्टर)

क्षेत्र 
वाढीची 

टक्केवारी

सकमत वाढ 
(रु.लक्ष)

 प्रजत 
हेक्टरी खचच

खचाचे 
मापदंड

मंिरुी 
जदनांक

प्रत्यक्ष प्राजिकृत शेरा

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
के्षत्र विस्तार

1
िंांगोला शाखा कालवा प्रकल्प िंोलापरू

10 जकमी कालवा लांबीत वाढ, 
अस्तरीकरण

13140 0% 60.01 20/10/11 शािंन शािंन 10 टक्क्यापेक्षा िास्त वाढ 
अिंल्याने मिजनप्रा ची 
मान्यता आवश्यक

2 75 टक्के जवश्वािंाहच तेचा बंिारा 26/05/11 शािंन शािंन
3 सिंचन क्षेत्रात वाढ 19/05/97 शािंन शािंन
4

उर्धवच विा प्रकल्प विा
डावा कालवा िंमावेश 45000 30080 67% 44.50 0.15 13/07/09 शािंन 10 टक्क्यापेक्षा िास्त वाढ 

अिंल्याने मिजनप्रा ची 
मान्यता आवश्यक

5
भातिंा प्रकल्प ठाणे

सिंचन क्षेत्रातील वाढ 0 42550 81.10 0.19 12/10/07 शािंन शािंन 10 टक्क्यापेक्षा िास्त वाढ 
अिंल्याने मिजनप्रा ची 
मान्यता आवश्यक

6 जशवना टाकळी प्रकल्प औरंगाबाद बोरदहेगाव प्रकल्पािं पाणी देण्यािंाठी 
कालवा

6389 0 0% 5.71 24/09/07 शािंन शािंन

7 पेंच प्रकल्प नागपरू कालवा वाढ 60906 46829 77% 205.51 0.44 29/01/02 शािंन शािंन
8 मोजहते वडगाव देवराष्ट्रे येथे सिंचन 

जवस्तार
20/11/01 शािंन शािंन

12 हनमुान सखडीतनू कालवा 04/09/01 शािंन शािंन
13 दिुारी गावात सिंचन 03/11/99 शािंन शािंन
14 ताकारी टप्पा 3 व 4 मर्धये वाढ 04/10/94 शािंन शािंन
15 ित, िंांगोला व मंगळवेढा 

तालकु्यािंाठी म्हैिंाळ टप्पा 6अ व 6ब 
जवस्तार

16 बगेवाडी खरसशग शािंन शािंन
17 म्हैिंाळ टप्पा 4 कालवा वाढ 28/08/90 शािंन शािंन
18 ताकारी पांचवा टप्पा 27/03/86 शािंन शािंन
9 आठमाही िोरणामळेु क्षेत्र जवस्तार 07/11/01 शािंन शािंन

10 तीन पचु्छ तलावांचा िंमावेश 07/11/01 शािंन शािंन
11 कालवा वाढीिंाठी िलिेंत ूवाढ 07/11/01 शािंन शािंन
19 मळु कालवा लांबीत 13 जकमीचा वाढ 22/06/92 शािंन शािंन
20 दोन कालवे वाढजवले 22/06/92 शािंन शािंन
21 जवमोचकांची िंंख्या 2 वरून 4 वर गेली. 22/06/92 शािंन शािंन

22 दरिंवाडी पोहंच कालवा 19/08/83 शािंन शािंन

तक्ता क्र. 4 6
शासनाने केलेले व्याप्तीतील बदल - घटक वनहाय व्याप्तीतील बदलाची कारण वििाांसा

जिहे कठापरू िंातारा 23900 3600 15% 153.70 4.27 3.00

कृष्ट्णा कोयना िंांगली 51994 65328 126% 548.45 0.84

कुकडी प्रकल्प पणेु
107624 48654 45% 255.72 0.53

उर्धवच प्रवरा (जनळवंडे) प्रकल्प अहमदनगर

16848 53556 318% 415.50 0.78

उर्धवच गोदावरी प्रकल्प नाजशक

44291 29919 68% 314.58 1.05



अक्र प्रकल्प जिल्हा व्याप्तीच्या बदलाचे घटक मळु सिंचन 
क्षेत्र (हेक्टर)

सिंचन क्षेत्र 
वाढ 

(हेक्टर)

क्षेत्र 
वाढीची 

टक्केवारी

सकमत वाढ 
(रु.लक्ष)

 प्रजत 
हेक्टरी खचच

खचाचे 
मापदंड

मंिरुी 
जदनांक

प्रत्यक्ष प्राजिकृत शेरा

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
23 करंिवण कालवा वाढ 17 जकमी- 

सदडोरी तालकु्यािंाठी
19/05/83 शािंन शािंन

24 उच्चस्तर कालवा 6.5 जकमी -सदडोरी 
तालकु्यािंाठी

19/05/83 शािंन शािंन

25 ओझरखेड कालवा वाढ 37 जकमी 29/03/83 शािंन शािंन
26 वाघाड उिवा कालवा 45 जकमी 04/06/79 शािंन शािंन
27 वाघाड डावा कालवा 14 जकमी 18/10/75 शािंन शािंन
28 वाकुडे िंांगली उसिंयो टप्पा2 19754 15353 78% 252.57 1.65 07/03/07 शािंन शािंन 10 टक्क्यापेक्षा िास्त वाढ 

अिंल्याने मिजनप्रा ची 
मान्यता आवश्यक

एकूण 389846 335869 86% 2337.35 0.70

िंंदभचः िंजमतीने पत्र क्र. 46  जदनांक 19-10-13 अन्वये मागजवलेल्या माजहतीनिुंार 
साठा िाढ

उर्धवच गोदावरी प्रकल्प नाजशक

44291 29919 68% 314.58 1.05



अक्र प्रकल्प जिल्हा व्याप्तीच्या बदलाचे घटक मळु पाणी 
साठा 

(दलघमी)

वाढीव 
पाणी साठा 
(दलघमी)

साठा 
वाढीची 

टक्केवारी

ककमत वाढ 
(रु.लक्ष)

 प्रजत 
दलघमी 

खचच 
(रु.लक्ष)

खचाचे 
मापदंड 
(रु.लक्ष)

मंिरुी 
जदनांक

प्रत्यक्ष प्राजिकृत शेरा

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
साठा वाढ

1 अिुचना प्रकल्प रत्नाजिरी साठा व कसचन क्षेत्रात वाढ. 
कालव्याच्या लांबीत वाढ

53.81 20.86 39% 66.17 317 540 26/08/09 शासन शासन

2 सपन प्रकल्प अमरावती उंची वाढ व पाणीसाठा वाढ 30.31 9.66 32% 38.91 403 540 07/07/09 शासन शासन
3 बोदवड परीसर िळिाव िामठी िरणाचा साठा वाढ 7.65 64.99 850% 125.27 193 540 09/04/08 शासन शासन
4 जनम्न वेणा प्रकल्प नािपरू नंद िरणः उंची वाढ 53.18 0% 12/02/08 शासन शासन
5 भातसा प्रकल्प ठाणे मुंबईच्या पाणी परुवठ्यात वाढीमळेु 

पाणीसाठा वाढ
713.18 51.06 7 12/10/07 शासन शासन

6 िडनदी प्रकल्प रत्नाजिरी अजतजरक्त साठा वाढ 31/10/06 शासन शासन
7 कुकडी प्रकल्प पणेु कडभे िरण साठा वाढ 291.70 62.30 21% 13.98 22 07/11/01 शासन शासन
8 कुकडी प्रकल्प रत्नाजिरी कपपळिाव िोिे िरण साठा वाढ 101.95 8.21 8% 33.96 414 07/11/01 शासन शासन
9 काश्यपी प्रकल्प नाजशक 75 टक्क्यांऐविी 50 टक्के 

जवश्वासाहच तेने साठा वाढ
32.79 20.00 61% 7.31 37 13/07/99 शासन शासन

10 अंिनी प्रकल्प िळिाव उंची वाढीमळेु साठा व कसचन क्षेत्रात 
वाढ

19.39 17.39 90% 25.34 146 05/09/98 शासन शासन

11 िौतमी िोदावरी प्रकल्प नाजशक 75 टक्के जवश्वासाहतेऐविी 50 
टक्के जवश्वासाहतेचा साठा केल्यामळेु 
उंची वाढ

37.73 15.61 41% 17.03 109 16/10/92 शासन शासन

12 कार नदी प्रकल्प विा िरण उंची वाढ 7.45
13 पोथरानाला प्रकल्प विा िरण उंची वाढ 22.50 15.93 71% 8.95 56 07/03/80 शासन शासन

एकूण 651.01 948.13 395.43

जववरण पत्र क्र. 4.7
शासनाने मंजरू केलेल्या व साठा वाढ केलेल्या प्रकल््ांचा त्शील



अक्र प्रकल्प जिल्हा व्याप्तीच्या बदलाचे घटक मळु सिंचन 
क्षेत्र (हेक्टर)

सिंचन क्षेत्र 
वाढ 

(हेक्टर)

क्षेत्र 
वाढीची 

टक्केवारी

सकमत वाढ 
(रु.लक्ष)

 प्रजत 
हेक्टरी खचच

खचाचे 
मापदंड

मंिरुी 
जदनांक

प्रत्यक्ष प्राजिकृत शेरा

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
के्षत्र विस्तार

1  जवष्णपुरूी प्रकल्प नांदेड टप्पा -1 मध्ये डेरला, जकवळा,जशराढोण व 
कोळंबी उ.सिं.योिनेव्दारे सिंचन क्षेत्रात 
वाढ

33725 10623 31% 131.74 1.24 3.00 27/08/09 महामंडळ शािंन 10 टक्क्यापेक्षा िास्त 
वाढ अिंल्याने मिजनप्रा 
ची मान्यता आवश्यक

2 ब्रम्हगव्हाण उसिंयो औरंगाबाद मळु उ.सिं. योिनेच्या क्षेत्रात वाढ 3205 1000 31% 13.20 1.32 3.00 17/07/09 महामंडळ शािंन 10 टक्क्यापेक्षा िास्त 
वाढ अिंल्याने मिजनप्रा 
ची मान्यता आवश्यक

3 िायकवाडी प्रकल्प टप्पा-2 बीड मागचस्थ िलाशये िंमावेश करून क्षेत्र 
जवस्तार

129696 20882 16% 209.12 1.00 3.00 16/07/09 महामंडळ शािंन 10 टक्क्यापेक्षा िास्त 
वाढ अिंल्याने मिजनप्रा 
ची मान्यता आवश्यक

4 नरडवे प्रकल्प सिंिदुगुच िंाठा व सिंचन क्षेत्रात वाढ. पांच अजतजरक्त 
को.प. बंिारे िंमाजवष्ठ

9424 3106 33% 114.73 3.69 1.85 28/08/06 महामंडळ शािंन 10 टक्क्यापेक्षा िास्त 
वाढ अिंल्याने मिजनप्रा 
ची मान्यता आवश्यक

5 िंांगोला शाखा कालवा प्रकल्प िंोलापरू 10 जकमी कालवा लांबीत वाढ, 
अस्तरीकरण

13140 0% 60.01 20/10/11 शािंन शािंन 10 टक्क्यापेक्षा िास्त 
वाढ अिंल्याने मिजनप्रा 
ची मान्यता आवश्यक

6 उध्वच विा प्रकल्प विा डावा कालवा िंमावेश 45000 30080 67% 44.50 0.15 13/07/09 शािंन 10 टक्क्यापेक्षा िास्त 
वाढ अिंल्याने मिजनप्रा 
ची मान्यता आवश्यक

7 वाकुडे िंांगली उसिंयो टप्पा2 19754 15353 78% 252.57 1.65 07/03/07 शािंन शािंन 10 टक्क्यापेक्षा िास्त 
वाढ अिंल्याने मिजनप्रा 
ची मान्यता आवश्यक

जववरण पत्र क्र. 4.8(अ)
के्षत्र विस्तार केलेल्या प्रकल््ाांना आिश्यक असणारी मजवनप्रा ची मान्यता



अक्र प्रकल्प जिल्हा व्याप्तीच्या बदलाचे घटक मळु पाणी 
साठा 

(दलघमी)

वाढीव 
पाणी साठा 
(दलघमी)

साठा 
वाढीची 

टक्केवारी

ककमत वाढ 
(रु.लक्ष)

 प्रजत 
दलघमी 

खचच(रु.लक्ष
)

खचाचे 
मापदंड(रु.

लक्ष)

मंिरुी 
जदनांक

प्रत्यक्ष प्राजिकृत शेरा

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
साठा वाढ

1 अिुचना प्रकल्प रत्नाजिरी साठा व कसचन क्षेत्रात वाढ. कालव्याच्या 
लांबीत वाढ

53.81 20.86 39% 66.17 317 540 26/08/09 शासन शासन 1टक्क्यापेक्षा िास्त 
वाढ असल्याने मिजनप्रा 
ची मान्यता आवश्यक

2 सपन प्रकल्प अमरावती उंची वाढ व पाणीसाठा वाढ 30.31 9.66 32% 38.91 403 540 07/07/09 शासन शासन 1टक्क्यापेक्षा िास्त 
वाढ असल्याने मिजनप्रा 
ची मान्यता आवश्यक

3 बोदवड परीसर िळिाव िामठी िरणाचा साठा वाढ 7.65 64.99 850% 125.27 193 540 09/04/08 शासन शासन 1टक्क्यापेक्षा िास्त 
वाढ असल्याने मिजनप्रा 
ची मान्यता आवश्यक

4 जनम्न वेणा प्रकल्प नािपरू नंद िरणः उंची वाढ 53.18 0% 12/02/08 शासन शासन 1टक्क्यापेक्षा िास्त 
वाढ असल्याने मिजनप्रा 
ची मान्यता आवश्यक

5 िडनदी प्रकल्प रत्नाजिरी अजतजरक्त साठा वाढ 31/10/06 शासन शासन 1टक्क्यापेक्षा िास्त 
वाढ असल्याने मिजनप्रा 
ची मान्यता आवश्यक

जववरण पत्र क्र. 4.8 (ब)
साठा वाढ केलेल्या प्रकल््ाांना आवश्यक असणारी मजननप्रा ची मान्यता

Vivaranpatra4;439 P- 1
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प्रकरण क्र. 5 

उपसा ससचन योजना 

अनकु्रमणिका 

पररच्छेद 
क्रम ांक 

रिषय रिस्त र 

5.1 उपस  योजनेची सरुूि त 
5.2 आरदि सी क्षेत्र तील योजन  
5.3 कोल्ह परू, स त र  ि स ांगली रजल्य तील सहक री ि ख जगी उपस  योजन  
5.3.1 उपस  योजन  मांजरूीब बत आर्थिक रनकष 
5.3.2 कुकडी प्रकल्प ांतगगतत को.प. बांा ्य िरील उपस  िंसचन 

5.40 स ठिण तल ि ांिरील उपस  िंसचन 
5.50 इतर मह मांडळ ांतील सहक री ि ख जगी उपस  िंसचन योजन  
5.6.0 जल शय िरील उपस  योजन  
5.7.0 सद्दस्स्िती 

5.7.1  
5.7.2 

लघ ुउपस  योजन  

5.7.3 र ज्यस्तरीय उपस  िंसचन चे एकूण िंसचन त स्ि न 
5.7.4 मोठ्य  उपस  िंसचन योजन  
5.7.5 
5.7.6 
5.7.7 
5.7.8 

त क री म्हैस ळ (कृष्ण -कोयन ) उपस  िंसचन योजन  

5.7.9 
5.7.10 

त पी खो्य तील सहक री उपस  योजन  

5.7.11 ब्रह्मगव्ह ण उपस  िंसचन योजन  
5.7.12 सीन  म ढ  उपस  िंसचन योजन  
5.7.13 
5.7.14 
5.7.15 

जल शय िरील उपस  िंसचन योजन  

5.7.16 मह र ष्र तील उपस  िंसचन योजन  
5.8.0 ऊजा रिभ ग चे ाोरण 

5.8.1 मह र ष्र जल ि िंसचन आयोग ची रशफ रस 
5.8.2 
5.8.3 

िीज दर त रमळण री श सन ची सिलत 

5.9.0 
5.9.1 
5.9.2 

उपस  उांचीनसु र ऊजेच  खचगत ि त्य नसु र रनयोजन ची रदश  

5.10.0 
5.10.1 

उपस  उांची च्य  मयाद  

5.11.1 
5.11.2 
5.11.3 

उपस  िंसचन योजनेचे प णीपट्टीच्य  दर ब बत ाोरण 
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पररच्छेद 
क्रम ांक 

रिषय रिस्त र 

5.12.0 न गरी ि औद्योरगक ि पर ची जोड 
5.12.1 िीजरबल ि प णीपट्टी 
5.12.2 उपस  िंसचन ि िहन व्यय य ांची स ांगड 
5.12.3 उपस  िंसचन ि पीक रचन  
5.12.4 रशफ रशी 

5.13.0 
5.13.1 
5.13.2 
5.13.3 
5.13.4 
 

उपस  िंसचन योजन ांस ठी ख जगी क्षेत्र तनू भ ांडिली गुांतिणकु 
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प्रकरि क्र. 5 
उपसा ससचन योजना 

5.1.0 प्रास्ताणिकः 
 मह र ष्र त सन 1973 पयंत बहुत ांशी ारण ि क लि  य  पद्धतीचे िंसचन प्रकल्प होते. 
उपस  िंसचन प्रकल्प ांच  इरतह स तस  निीन आहे. फक्त म न्सनूच  च र मरहने पडण र  प ऊस 

स ठिणे ि त्य च  िंसचन स ठी िषगतभर उपयोग करणे य स ठी ारण ि क लि  पद्धत रिकरसत 

झ ली. मह र ष्र स रख्य  चढउत र च्य  प्रदेश त गरुुत्ि कषगतण ने म्हणजेच प्रि ही पद्धतीने उांच िरील 

प णी क लव्य द्व रे शेतजरमनींकडे िळरिण्य स ठी भौगोरलक मयाद  येत त. बव्हांशी नदीपट्टय  य  
िंचचोळ्य  आहेत त्य मळेु ारण ि क लि  य  पद्धतीने नदीखो्य तील सिगतच के्षत्र स िंसचन च  
ल भ रमळणे भौगोरलकदृष्य  अशक्य आहे. सन 1969 पयंत ग्र मीण भ ग त िीज उपलब्ा 

नव्हती. िीजेच्य  अनपुलब्ातेमळेु उपस  िंसचन स मयाद  होत्य . सन 1972 च्य  दषु्क ळ मळेु 

होरपळलेल्य   ि जेिे क लि  रितरण पद्धतीने प णी देत  येत न ही, अश  भ ग त अगदी लघ ु

स्िरुप च्य  सहक री तत्ि ांिर लोक समदु य तनू उपस  िंसचन योजन  ह ती घेण्य त आल्य . त्य  
रदशेने िंसचन च  अराक रिस्त र व्ह ि  म्हणनू त्य नांतर मह र ष्र िंसचन रिक स मह मांडळ 

(IDCOM) सत्तरच्य  दशक त  स्ि पन होऊन लघ ुउपस  िंसचन योजनेस कजगत उपलब्ाी करुन 

नदी स्रोत िरून  उपस  िंसचन ांन  प्रोत्स हन देण्य त आले. ल भा रक ांच्य  सांस्ि  स्ि पन होऊन 

िीजरबल सरहत प णीपट्टी सांस्िेने भर िी ि त्य मळेु उपस  िंसचन योजन  आर्थिकदृष्य  रिकून 

रह िी ह  उदे्दश त्य त होत . ति रप, आज घडील  IDCOM तफे परुस्कृत केलेली एकही योजन  
क यास्न्ित न ही. य  योजन ांची असफलत  ही सांस्िेद्व रे िीजरबल ांच  भरण  न होणे ि क ल ांतर ने 

हळूहळू योजन  बांद पडण्य मळेु झ ली (सांदभगतः परररशष्ि क्र. 5.1) आहे. बहुतेक नद्य मध्ये 
प ण्य ची अनपुलब्ाी हेही एक महत्ि चे क रण होते. Crash Programme ख ली 1971-73 च्य  
दषु्क ळ मध्ये ह ती घेतलेल्य  नद्य ांिरील उपस  िंसचन योजन ही य  क रण ांमळेु नांतर च ल ूर रहल्य  
न हीत. 
5.2.0 मह र ष्र श सन ने डोंगरी भ ग त, आरदि सी के्षत्र त अत्यांत लघ ुआक र च्य  अनेक 

उपस  िंसचन योजन  आरदि सी रिक स अतांगगतत र बरिण्य स, मोठ्य  प्रम ण त सिलत (सांदभगतः 
परररशष्ि क्र. 5.2) देण्य त आली. ति रप, त्य हीपढेु ल भा रक ांच्य  सांस्ि  सक्षम होऊ शकल्य  
न हीत ि क ल ांतर ने त्य  बांद पडल्य . 
5.2.1 क ही रनिडक च ांगली उद हरणे आहेत ती ठ णे रजल्य तील ि रह-हषगत उपस  िंसचन 

योजन , िैतरणेश्िर उपस  िंसचन योजन  (सांदभगतःरििरण पत्र क्र. 1) य  सांस्ि  सक्षम होण्य चे 

प्रमखु क रण म्हणजे य  सांस्िेतफे प्र मखु्य ने भ जीप ल , द्र के्ष अशी नगदी रपके घेतली ज त त. 
भ जीप ल्य स मुांबई/ठ णे/न रशक य  शहर ांची ब ज रपेठ ल भली आहे. त्य मळेु शेतकरी ि सांस्ि  
रिजेचे रबले भरण्य स आर्थिकदृष्य  सक्षम आहेत. 
5.3.0 कोल्ह परू, स त र , स ांगली य  भ ग त पांचगांग , कोयन , कृष्ण  नद्य ांिर ि तसेच त्य ांच्य  
उपनद्य ांिर नदीमध्ये कोल्ह परू पद्धतीचे बांा रे ब ांाण्य त आलेले असनू क ही नद्य ांमध्ये ब रम ही 
प ण्य च  स्रोत आहे तर क ही नद्य त िरच्य  ब जचू्य  ारण तनू (उद . र ा नगरी) प णी नदीत 
सोडण्य ची सोय असल्य मळेु नदीच्य  दोन्ही तीर िर ख जगी तसेच सहक री पद्धतीच्य  7000 
च्य  िर उपस  िंसचन योजन   क यास्न्ित झ ल्य  आहेत. 60 िषांपिूी कोल्ह परू भ ग त जेव्ह  
िीज उपलब्ा नव्हती तेव्ह  य  सिगत योजन  प्र मखु्य ने रडझेल इांरजनिर च लण ्य  पांप ने प णी 
उचलनू च लरिल्य  ज त होत्य . जसजशी िीज उपलब्ा होत गेली तसतश  य  योजन  रिद्यतु 
मोि र पांप च्य  सह याय ने च लरिल्य  गेल्य . प्र मखु्य ने य  उपस  िंसचन ने ऊस य  मलू्यद यी 
रपक स िंसचन केले ज ते. ऊस प सनू पिूी गळु क ढल  ज त असे. आत  स खर क रख ने 

उभ रले गेले आहेत. प ठीशी स खर क रख ने असल्य ने, तसेच य  भ ग त सहक र ची च ांगली 
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रुजिू त झ ल्य मळेु य  रठक णच्य  उपस  िंसचन योजन  60 िषांपेक्ष  अराक क ल िाीप सनू 

आजही आर्थिक दृष्िीने सक्षमरीत्य  च ल ूआहेत. य ब बतच  सांरक्षप्त तपशील 
 ख लीलप्रम णे आहे. 

तक्त  क्र. 5.1 
 कोल्ह परू, स त र , स ांगली य  भ ग तील सहक री ि ख जगी उपस  िंसचन योजन   

योजनेच  प्रक र सांस्ि  के्षत्र हेक्िर 
प णीि पर 
दलघमी 

आक रणी 
रु. लक्ष 

िसलुी  
रु. लक्ष 

प्रमखु रपके 

सहक री योजन  100 हेक्िर 
पेक्ष  ज स्त 

437 157720 1099 478 378 

ऊस, गहू ि 
भ त 

सहक री योजन  100 हेक्िर 
पेक्ष  कमी 

190 3031 म .उ.न . 4.44 4.30 ऊस, गहू ि 
भ त 

ख जगी स मदु रयक योजन  
100 हेक्िर पेक्ष  कमी 6963 58980 म .उ.न . 136 117 

ऊस, गहू, 
भ त ि 

भुस र  रपके 
सांदभगतः सरमतीचे पत्र क्र. 240 रदन ांक 31.7.2013 नसु र प्र प्त झ लेली म रहती.     म .उ.न ः म रहती उपलब्ा न ही. 

 य  उपस  िंसचन योजन ांच्य  यशस्स्ितेची प्रमखु क रणे अशी आहेत. 
 क ही अपि द िगळत  उपस  िंसचन ची उांची 20-25 मी. पयंत मयारदत आहे.  त्य मळेु 

रिजेच  खचगत मयारदत आहे. 
 ऊस, गहू, भ जीप ल , फळब ग , फूलशेती अशी मलू्यद यी रपके घेतली ज त त. त्य मळेु 

रिजेच  खचगत भ गरिण्य त ल भा रक सक्षम आहेत. 
 सहक री सांस्िेम फगत त ल भके्षत्र तील 100 िक्के के्षत्र स प णी परुिठ  केल  ज तो. 
 पांप ि प ईप ल ईनमध्ये खर बी झ ल्य स त्िररत दरुुस्ती सांस्िेम फगत त केली ज ते. 
 िकब कीद र स प णी परुिठ  केल  ज त न ही. त्य मळेु सभ सद सांस्िेस प णीपट्टी 

िेळेिर देत त. 
 सांस्ि  सिांची ि ग िरहत ची आहे अश  दृष्िीने क म केल्य मळेु सांस्ि  सिगति  फ यद्य ची 

र हते. 
 सांस्िेच्य  नोंदी अद्यय ित असत त. 
 सांस्िेच्य  रनिडणकू  दर 5 िषांनी लोकश ही पद्धतीने होत त. 

5.3.1 उपस  िंसचन योजन ांची आखणी करत न च, प ण्य च  श श्ित स्रोत, रिश्ि स हगत िीज 

परुिठ , उपश ची उांची, उद्धरण नरलकेची ल ांबी, उपस  करुन उांचीिर प णी नेल्य नांतरचे प ण्य चे 

मलू्य, त्य  मह ग प ण्य च  क यगतक्षमपणे आर्थिक उत्प दन त ि पर, घेतली ज ण री रपके, त्य  
रपक ांच्य  उत्पन्न तनू प णीपट्टी (िीज रबल सरहत) प्र प्त होते क  न ही, य च  स कल्य ने रिच र 
होणे आिश्यक आहे. स म रजक तत्ि िर क ढलेले ल भ-व्यय गणुोत्तर जरी म पदांड त बसण रे 
ि िले तरी उपस  योजनेच्य  रित्तीय च ल ूव्यिस्िेच्य  दृष्िीने आिती खचगत ि प णीपट्टी िसलुीची 
आश्ि सक व्यिस्ि  य िर उपस  िंसचन योजन ांची आर्थिक तोंडरमळिणी ि व्य िह ररक 
श श्िती रनभगतर आहे. त्यामळेु यापढुील काळात नव्याने उपसा ससचनास मंजरूी देण्याअगोदर 
व्यािहाणरक दृष्टीने णित्तीय संतलुनाची काटेकोरपिे तपासिी करिे आिश्यक ठरते. 
त्य स ठी प िबांा रे प्रकल्प ांच्य  केिळ प रांप ररक ल भव्यय गणुोत्तर ांिर अिलांबनू न र हत  
अांतगगतत आर्थिक परत व्य च  दरही (IRR) तप सणे आिश्यक आहे. ह  दर क ढत न  उपस  
िंसचन स ठीच्य  रिजेच्य  मोि री, य ांरत्रकी ि रिद्यतु भ ग च  घस र  ि त्य पैकी क ांही भ ग 

क ल ांतर ने बदल ि े ल गत त त्य च ही रिच र करणे आिश्यक ठरते.  त्य स ठी दरुुस्ती ि 
ठर रिक क ल िाीनांतर निीन पांप/त्य चे सिेु भ ग, बदलण्य ची तरतदू IRR मध्ये असणे 
आिश्यक आहे.  क रण पांप चे आयषु्य 12 िषे ि उद्धरण नरलकेचे आयषु्य 30 िषे असे प्र.म . 
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अांद जपत्रक त गहृीत ारलेले असते. त्य मळेु पांप च्य  ि उद्धरण नरलकेच्य  दरुूस्ती ि ठर रिक 
क ल िाीनांतर ते बदलण्य स ठी स्ितांत्र घस र  रनाीची तरतदू अांद जपत्रक त ठेि िी ि त्य नसु र 
अांतगगतत आर्थिक परत व्य च  दर क ढ ि . 
5.3.2 कोल्ह परू, स त र , स ांगली य  रजल्य त को. प. बांा रे यशस्िी झ ले. त्य प्रम णे सिगत 
मह र ष्र त को. प. बांा रे ब ांानू त्य  बांा ्य आड स ठिलेले प णी उपस  िंसचन ने 

ल भा रक ांच्य  सांस्िेम फगत त परुरिण्य चे ाोरण श सन ने 1980 च्य  दशक त आखले. परांत ुको. 
प. बांा ्य ांचे दरि जे योग्य त्य  िेळी बांद करण्य चे तांत्र स्ि रनक ल भा रक ांनी आत्मस त न 

केल्य मळेु आिश्यक ती  प णी स ठिण होऊ शकली न ही ि को. प. बांा रे (कोल्ह परू पररसर 
िगळत ) ि िरील ारण तनू ल गेल त्य प्रम णे िषगतभर प णी सोडण्य ची सोय नसलेल्य  नदीिर 
को. प. बांा रे/त्य िरील उपस  योजन  बांद पडल्य .   
 पस्श्चम मह र ष्र त कुकडी, घोड ि भीम  (उजनी) हे प्रकल्प प रांप ररक ारण ि क लि  
य  पद्धतीचे असले तरी य  प्रकल्प ांच्य  ल भके्षत्र त को.प.बांा रे आहेत. य  बांा ्य त क लव्य तनू 
होण ्य  रझरप्य मळेु आितगतन क ल िाीमध्ये  प णी  स ठरिले ज ते. त्य िरील िंसचन च ांगल्य  
प्रक रे होते हे तक्त  क्र. 5.2 िरून रदसनू येईल. ति रप को. प. बांा -य ांमध्ये ारण तील प णी 
सोडणेस ठी स्ि रनक शेतकरी दब ि आणत त. तसेच आांदोलन करत त. त्य मळेु पररस्स्ितीनसु र 
नदीप त्र त प णी सोडले ज ते. तसेच क लव्य िर असलेल्य  अरति हक तनू शेतकरी 
अन राकृतरीत्य  प णी सोडून देत त. अश  प्रक रे िषगतभर त स ा रणपणे सर सरी 30 दलघमी 
प णी सोडले ज ते.  

तक्त  क्र. 5.2 
कुकडी प्रकल्प च्य  ल भके्षत्र तील को.प. बांा रे 

नदी प्रकल्पीय 
जलस ठ  
(दलघमी) 

प्रकल्पीय 
िंसचन 
क्षमत  
(हेक्िर) 

2008-
09 ते 
2012-
13 य  
िषांतील 
सर सरी 

प्रमखु 
िंसरचत 
रपके 

घोड नदीिरील 25 कोप बांा रे 36.40 11796 21308 भ जीप ल , 
रब्बी 
भुस र, 

च र  पीके, 
फळब ग  
ि ऊस 

मीन  नदीिरील 24 को.प.बांा रे 9.06 4026 4650 
कुकडी नदीिरील 17 कोपबांा रे 25.20 7383 12142 
पषु्प िती नदीिरील 2 कोप बांा रे 1.94 639 524 
म ांडिी नदीिरील एक कोप बांा र  0.53 260 204 

एकूण एकां दर 69 को प बांा रे 53.79 24114 38828  
सांदभगतः ल .के्ष.रि. प्र . पणेु य ांची रिपणी रदन ांक 10-12-2013 परररशष्ि क्र. 5.3 

 

5.4.0 मर ठि ड्य त लघ ु प िबांा रे तल ि ांऐिजी स ठिण तल ि ब ांानू जल शय च्य  
भोित ली ल भा रक ांनी उपस  करुन प णी ि परण्य ची पध्दत रिशेषत: उस्म न ब द रजल्हय त 
सरुु झ ली. रिशेषत: ज लन / औरांग ब द/ ल तरू/ बीड/ उस्म न ब द रजल्य तील 141 स ठिण 

तल ि ांमळेु डोंगरी/दषु्क ळी भ ग तील लोक ांन  50 िक्के श श्िततेचे प णी प्र प्त होऊ ल गले. य  
प ण्य च  उपयोग रपण्य च्य  प ण्य स ठी पण मोठ्य  प्रम ण त झ ल . य िर िैयस्क्तक उपस  
योजन च मोठ्य  प्रम ण त रदसनू येत त.  य िर सध्य   50938  हेक्िर िंसचन के्षत्र अपेरक्षत आहे. 
तेिढेच स ठिण तल ि ब ांाक म ाीन असनू 53085 हेक्िर िंसचन नरजकच्य  एक दोन िषात 
(सांदभगतः म.ुअ. (जसांरि) य ांनी स दर केलेली म रहती परररशष्ि क्र. 5. 4) अपेरक्षत आहे. असे 
स ठिण तल ि करत न  तल ि च्य  क ठी उपस  करण्य स ठी िीज उपलब्ा आहे क  त्य ची 
तप सणी करणे आिश्यक ठरते.  स ठिण तल ि हे ग्र मीण रपण्य चे प णी, जन िर चे प णी ि 
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त्य नांतर िंसचन अश  प्र ा न्य ने रनयोरजत कर िे ि भ जीप ल  स रख्य  हांग मी रपक ांच  सम िेश 
पीकरचनेत कर ि . स ठिण तल ि ांिरील प णीि पर सांस्ि  कशी स्ि पन कर िय ची, त्य चे के्षत्र 
कसे ठरि िे य ब बत कोणतीही म गगतदशगतक तत्त्िे अस्स्तत्ि त रदसनू येत न हीत. स ठिण 
तल ि स नदीत एक ररव्हर स्ल्यसू देण्य ची पद्धत न ही त्य मळेु स ठिण तल ि मळेु 
तल ि ख लील के्षत्र प ण्य ि चनू िांरचत र हते. तसेच प णी ि पर सांस्ि  स्ि पन करुन स ठ  
रनमाण झ ल्य नांतर लगेच प्रत्यक्ष िंसचन स सरुुि त करणे आिश्यक ठरते. 
 5.5.0 जसजशी मह र ष्र त प रांप ररक िंसचन प्रकल्प ांची उभ रणी झ ली, तसतशे रिशेषत: 
पठ री ि समतल भ ग तील ारण ांच्य  बडुीत के्षत्र मळेु लोक ांन  रिस्ि रपत व्ह ि े ल गले. 
रिस्ि रपत ग ि े सिगतस ा रणपणे जल शय च्य  भोित लीच बसरिण्य त आली. जल शय च्य  
भोित लच्य  त्य ांच्य  जरमनीस िंसचन च  ल भ रमळ ि  य  दृष्िीने जल शय तनू एकूण िंसचन च्य  
6 िक्के के्षत्र स उपस  ि नांतर प रांप ररक प्रि ही पद्धतीने व्ह िय च्य  िंसचन स ि त्य रशि य  14 

िक्केपयंतच्य  के्षत्र स उपस  करुन रठबक/तषु र िंसचन द्व रे प णी देण्य च्य  प्रस्त ि स श सन 
रनणगतय रदन ांक 21/11/2002 (परररशष्ि क्र. 5.5) नसु र िंसचन स मांजरूी रदली ज ते. हे के्षत्र 

िैयस्क्तक उपस  िंसचन ने रभजरिले ज ते. त्य मध्ये सदु्ध  क ांही सहक री तत्ि िर ि क ांही 
ख जगी उपस  िंसचन योजन ांन  मांजरुी रदली गेली. य ांतील सहक री तत्ि िर मांजरुी रदलेल्य  
योजन ांचे मह मांडळशः के्षत्र ि ख जगी ि पर स ठी मांजरुी रदलेल्य  योजन ांचे के्षत्र ि त्य तील प्रत्यक्ष 
िंसचन ख ली येण रे अांद जे के्षत्र ि त्य तील प्रमखु रपके य ांच  तक्त  क्र. 5.3 नसु र आहे. 

तक्त  क्र.5.3 
सहक री ि ख जगी उपस  िंसचन योजन ांची म रहती 

अ.क्र. सहक री ि ख जगी उ.िंस.योजनेच  
आक र 

मांजरू क्षेत्र 
(हेक्िर) 

प णी ि पर 
(दलघमी) 

ि र्थषक 
प णीपट्टी 

आक रणी (रु. 
लक्ष) 

ि र्थषक 
प णीपट्टी 
िसलुी (रु. 
लक्ष) 

प्रमखु िंसरचत 
रपके 

गोद िरी मर ठि ड  प िबांा रे रिक स मह मांडळ 
1 100 हेक्िरच्य  िरील च ल ूयोजन  

(सांख्य  40) 
9840 106.10 16.05 16.05 ऊस, गहू, 

द्र क्ष,े मक , 
हरबर  2 100 हेक्िरच्य  ख लील च ल ू योजन  

(सांख्य  5837) 
20437 --- 24.60 24.60 

 एकूण न रशक रिभ ग 30277 106.01 40.65 40.65  
 औरांग ब द रिभ ग ज यकि डी प्रकल्प च्य  जल शय िरील 13 उपस  योजन  

व्यिस्ि पन अभ िी बांद आहेत. 
 

रिदभगत प िबांा रे रिक स मह मांडळ 
 100 हेक्िरच्य  िरील च ल ूयोजन  

(सांख्य  40) 
2366 5.81 2.45 1.06 सांते्र, क पसू, 

गहू, तरू, 
हरबर , 
भ जीप ल , 
भईूमगू ि 
सोय बीन 

 100 हेक्िरच्य  ख लील च ल ू योजन  
(सांख्य  25) 

255 47.89 1.05 --- 

 एकूण 2621 53.70 3.50 1.06  
कोकण प िबांा रे रिक स मह मांडळ 
 100 हेक्िरच्य  िरील च ल ू योजन  

(सांख्य  2) 
881 7.52 1.45 1.45 भ जीप ल , 

गहू, ऊस ि 
फळब ग  

त पी प िबांा रे रिक स मह मांडळः म रहती रनरांक आहे. 
सांदभगतः सरमती पत्र क्र. 240, प्रपत्र 5.3.56 नसु र प्र प्त झ लेली म रहती. 

 मोठ्य /मध्यम प्रकल्प ांच्य  जल शय स रख  श श्ित प ण्य च  स्रोत असनूही य  सहक री/ख जगी 
उपस  िंसचन योजन  क यगतक्षमपणे दीघगतक ळ रिकून र रहल्य  न हीत ि क ल ांतर ने त्य  बांद 

पडल्य . सहक र च  अभ ि ि आर्थिकदृष्य  योजन  असफल झ ल्य मळेु य  योजन  बांद पडल्य . 
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5.6.0 सहक री उपश च  प्रयोग अयशस्िी झ ल्य मळेुच की क य श सन द्व रे ब ांाल्य  
ज ण ्य /क यास्न्ित होण ्य  उपस  िंसचन योजन ांच्य  म गण्य  पढेु येत गेल्य . सरुुि तील  फ र 
मोठ्य  उपस  िंसचन योजन ांन  श सन ने प्रोत्स हन रदले न ही. पण जसजश  म गण्य  ि ढत गेल्य  
तसे रिस्ि रपत ांन  तसेच अिषगतणप्रिण भ ग स ि पजगतन्यछ येत येण ्य  भ ग स न्य य रमळ ि  य  
व्य पक स म रजक दृष्िीकोन तनू श सन ने क ही उपस  िंसचन योजन  ह ती घेतल्य  आहेत. 
रिशेषत: ज यकि डी, भीम  (उजनी) य  उिळ जल शय ांच्य  भोित ली श सकीय खचाने अनेक 

उपस  िंसचन योजन ांन  मांजरूी रदली गेली आहे. त्य पैकी अनेक योजन  अद्य प पणूगततः नीिश  
क यास्न्ित झ लेल्य  न हीत पण क यास्न्ित झ लेल्य पैकी ब्रह्मगव्ह ण उपस  िंसचन  योजन  
(उपस  उांची 31मी), त जन परू उपस  िंसचन योजन  (उपस  उांची 39मी) य  क यगतक्षमपणे (रििरण 
पत्र क्र. 5.1)च लत न हीत.  क रण श सकीय उपस द्व रे क लव्य तनू रितरण पद्धतीत सम रिष्ि 
होण्य पेक्ष  जिळील जल शय तनू िैयस्क्तकररत्य  उपस  करणे शेतक्य ांच्य  दृष्िीने सोयीचे आहे. 
त्य मळेु प्रकल्पग्रस्त ांन  श सकीय खचाने उपस  योजन  करुन देण्य पेक्ष  त्य ांच्य  प णी ि पर सांस्ि  
स्ि पन करुन लह न उपस  योजन ांद्व रे िंसचन प णी परुिठ  करण्य स प्रोत्स हन देणे इष्ि र हील. 
5.7.0 सद्यस्स्ितीः 

5.7.1 िंसचन स्स्ितीदशगतक अहि ल 2010-11 नसु र 2000 हेक्िर पेक्ष  कमी िंसचन के्षत्र 
असलेल्य  एकूण 421 उपस  योजन  मह र ष्र त श सकीय योजन  म्हणनू पणूगत करण्य त आल्य  
आहेत. त्य ची मह मांडळरनह य फोड ख लील प्रम णे आहे. 

मह मांडळ चे न ि लघ ुउपस  
िंसचन 

योजन ांची 
सांख्य  

कोप रिम 3 
त प रिम 15 
गोमप रिम 124 
मकृखोरिम 13 
रिप रिम 266 
एकूण 421 

 
 5.7.2 य  योजनेचे सर सरी 400 हेक्िर िंसचन के्षत्र गहृीत ारल्य स 8000 हेक्िसगतच्य  
आसप स लघ ु उपस  िंसचन योजनेचे अांद रजत के्षत्र आहे. य तील रिदभगत प िबांा रे रिक स 
मह मांडळ त सिात ज स्त लघ ूउपस  िंसचन योजन  आहेत. श्िेतपरत्रक  खांड 2 माील अद्य प 
ब ांाक म ाीन उपस  िंसचन योजन  ि बांा ्य द्व रे उपस  योजन ांच  तपशील रििरणपत्र क्र. 5.4 
मध्ये दशगतरिल  आहे.  

5.7.3 ब ांाक म ाीन प्रकल्प ांच्य  एकूण भ ांडिली खचात 27839 रु. कोिी म्हणजे 22% 
खचगत उपस  योजन ांिर व्ह िय च  आहे त्य तनू 8,56,963 हेक्िर 25% िंसचन के्षत्र रनमाण 
(रििरणपत्र क्र. 5.4) कर िय चे आहे. त्य पैकी रु.8048 कोिी म चगत 12 पयंत खचगत झ ले आहेत 
त्य तनू जनू 2012 पयंत 1,26,453 हेक्िर िंसचन के्षत्र 1984-2012 य  क ल िाीत रनमाण झ ले 
आहे परांतु त्य पैकी अराक राक िंसचन प्रत्यक्ष त म त्र 37330 हेक्िर इतकेच झ ले आहे. य  
उपस  योजनेच्य  िंसचन रनर्थमतीची गती अत्यांत रामी असनू त्य तनू प्रत्यक्ष िंसचन च  ल भरह 
अत्यांत कमी प्रम ण त आहे.  
5.7.4 श सकीय मोठ्य  उपस  िंसचन योजनेची सरुुि त रिष्णपुरुी प्रकल्प प सनू (उपस  उांची 
54मी, िंसचन के्षत्र 28340 हेक्िर) (सन 1982) सरुु झ ली. त्य नांतर कृष्ण  खो्य मध्ये जन ई-
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रशरस ई (उपस  उांची 160 मी, िंसचन के्षत्र 15488 हेक्िर) (सन 1994), कृष्ण  कोयन  (उपस  
उांची 269मी, िंसचन के्षत्र 117322 हेक्िर) (सन 1984), िेंभ ू (उपस  उांची 271मी, िंसचन के्षत्र 
111856 हेक्िर) (सन 1996), परुांदर (उपस  उांची 356मी, िंसचन के्षत्र 25753 हेक्िर) (सन 
2000) अश  मोठ्य  उपस  िंसचन योजन  मोठ्य  िह त्य  नद्य ांिरुन श सन ने ह ती घेतल्य . 
उपस  िंसचन योजनेचे के्षत्र 2000 हेक्िर पेक्ष  ज स्त असेल तर त्य  उपस  िंसचन योजनेस मोठ्य  
उपस  िंसचन योजन  असे सांबोाले ज ते ि त्य  उपस  िंसचन योजनेस मखु्यमांत्री अिि  
उपमखु्यमांत्री य ांची म न्यत  असणे, श सन रनणगतय रद. 23-6-99 नसु र (परररशष्ि क्र.5.6) य त 
आिश्यक करण्य त आले आहे. प्र.म /स.ुप्र.म  देण्य चे अराक र मह मांडळ त रदले गेले असले 
तरी उपस  िंसचन योजनेच्य  मांजरुी ब बतचे अांरतम रनणगतय मखु्यमांत्री ि  उपमखु्यमांत्री य ांन  देण्य त 
आलेल  आहे. क रण य  उपस  योजनेचे िेगळेपण ि व्य िह ररक अिघड व्यिस्ि पन य ांची 
श सन स पणूगत कल्पन  आहे.  
5.7.5  त क री ि म्हैस ळ (कृष्ण  कोयन ) उपस  िंसचन योजन ः  (उपस  उांची 269 मी,िंसचन 
के्षत्र 117328 हेक्िर) (सन 1984) य  दोन्ही योजन  अांशत: पणूगत झ ल्य  असनू जेिे िंसचन क्षमत  
रनमाण झ ली आहे तेिे प णीि पर च ांगल  आहे असे रदसनू आले.  प णी रमळू ल गण र आहे 
असे रदसल्य बरोबर सिगत तय री करून शेतक्य कडून त्य च  लगेच िंसचन स ठी ि पर केल  
ज तो. परांतु बहुतेक प णीि पर ह  ऊस (िेंभ ूि त क री उिंसये ) ि द्र क्षे (म्हैस ळ उिंसयो) य  नगदी 
रपक ांस ठीच केल  ज त आहे.  ज्य  रठक णी फ रसे िंसरचत के्षत्र रिकरसत होणे शक्य नव्हते 
(भजूल ि पर ने सदु्ध ) तेिे िंसचन स ठी उपश्य ांमानू प णी उपलब्ा झ ल्य िर त्य च  ि पर नगदी 
रपक ांस ठी होत आहे.  य चे प्रमखु क रण म्हणजे ऊस रपक स असण री ख त्रीची खरेदी व्यिस्ि  
(स खर क रख ने) ि रमळण री भ ि ची हमी.  द्र क्ष चे पीक घेतल्य स शहरी ब ज रपेठ ि 
रनयातक्षमत  (अेक्सपोिगत पोिेंरशअल) आरण बेद णे बनरिण्य ची शक्यत  (व्हलॅ्य ूॲरडशन). ही 
क रणे आहेत. 
5.7.6 अिषगतणप्रिण भ ग त ज स्तीत ज स्त के्षत्र ल  प णी परुिून दोन हांग मी रपक ांची हमी देत  
आल्य स प ण्य च्य  म ध्यम तनू स म रजक न्य य प्रस्ि रपत होईल य  रिच रा रेशी पणूगतपणे 
रिसांगत अस  ह  प णीि पर आहे. त क री ि म्हैस ळची प्रकल्पीय पीकरचन  तक्त  क्र. 5.4 नसु र 
आहेः 

तक्त  क्र. 5.4 
त क री, म्हेस ळ ि िेंभ ूयोजन ांची पीकरचन  

अ.क्र. 
 

पीक ांच  प्रक र प्रकल्पीय िक्केि री 
त क री म्हैस ळ िेंभ ू

1 ब रम ही 10 15 0 
2 दहुांग मी 10 2 10 
3 खरीप 30 54 40 
4 रब्बी 35 29 49 
5 उन्ह ळी 17 2 10 
 एकूण 102 102 109 

परांतु प्रत्यक्ष त बहुतेक सिगत ि पर ब रम ही, नगदी रपक ांस ठीच होत आहे. 
5.7.7 घनम पन पद्धतीने प णी प णीि पर सांस्ि ांन  देऊन त्य ांच्य  प्रभ िक्षेत्र तील पीकरचन  
त्य ांनी ठरि िी, अश  प्रक रच  क यद  2005 प सनू अस्स्तत्ि त असल , तरी य  उपस  िंसचन 
योजन ांच्य  ल भके्षत्र त प णीि पर सांस्ि  न हीत.  सिगत प णीि पर व्यस्क्तगत शेतक्य ांकडून होत 
आहे ि तोही सध्य  बहुतेक रठक णी प्रि ही रितरण पद्धतीने (flood irrigation) होत असल्य चे 
रदसते.  सरुुि तील  जेव्ह  प णी ज स्त असते आरण िंसचनक्षम के्षत्र कमी असते त्य िेळी ब रम ही 
नगदी रपक ांस ठी होण र  प णीि पर अरनि यगत म्हणनू म न्य केल  तरी ब रम ही रपके घेण्य ची 
एकद  ल गलेली सिय शेतक्य ांमध्ये प्रस्ि रपत झ ल्य िर नांतर ती बदलणे अिघड ज ण र आहे. 
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सरुुि तील  िोड्य  के्षत्र तनू नगदी रपक द्व रे रमळ लेल्य  उत्पन्न तनू हळूहळू आपल्य  म लकीच्य  
सिगत के्षत्र िर ब रम ही नगदी रपके घेण्य च  प्रयत्न सिगत शेतक्य ांकडून केल  ज ईल असे ि िते. 
अश  िंसचन तनू सान झ लेल्य  शेतक्य ांचे त्य नांतर रहतसांबांा प्रस्ि रपत होत त. ि ढलेल्य  
उत्पन्न शी ससुांगत असे त्य ांचे रह णीम न ि ढले की नांतर योजनेच्य  ख लच्य  ब जचू्य  
शेतक्य ांन  प णी देण्य स ठी स्ित:च्य  िंसरचत के्षत्र िर नांतर मयाद  आणणे प्रचरलत स म रजक / 
र जकीय पद्धतीत शक्य होत न ही.  पयाय ने प णी ि पर िरील हांग मी रपके घेण्य ची सिगत बांाने ही 
न ईल ज म्हणनू ख लच्य  ब जचू्य  शेतक्य ांिर येत त ि समन्य यी प णीि िप तनू स म रजक 
न्य य प्रस्ि रपत करण्य चे तत्ि क गद िरच रह ण्य च्य  ाोक  रनमाण होतो. 
5.7.8 जल शय िरील उपस  िंसचन चे रहतसांबांा प्रस्ि रपत होणे त्य मळेु ल भके्षत्र तील 
शेतक्य ांन  त्य ांच्य  हक्क चे प णी न रमळणे य  समस्येिर उप य योजनेब बत क यद्य त 
आिश्यक त्य  तरतदूी आहेत. कोणत्य ही शेतक्य स प ण्य ची मांजरूी ही त्य  त्य  हांग म परुती 
मयारदत असते. ती क यमस्िरुपी मांजरुी रदली ज त न ही. तरीही िर उल्लेरखल्ल्य नसु र एकद  क  
रहतसांबांा प्रस्ि रपत झ ल्य िर प्रचरलत स म रजक / र जकीय पध्दतीत शक्य होत न ही. त्य स ठी 
व्यिस्ि पन यांत्रणेने परहल्य  िषी प्र योरगक तत्ि िर प णी सोडत न  रजतक्य  शेतक्य ांपयंत 
प णी पोहचते तेिपयंतच्य  शेतक्य ांच  एक अनौपच रीक ब ग ईत सांघ कृरष रिभ ग च्य  
‘आत्म ’ योजनेच्य  समन्िय ने स्ि पन करण्य स पढु क र घ्य ि . क यदेशीररीत्य  प णीि पर 
सांस्ि  स्ि पन होईपयंत ह  ब ग ईत सांघ समन्य यी प णीि िप  ब बत आग्रही र हतील. 
5.7.9 त पी प िबांा रे रिक स मह मांडळ च्य  स्ि पनेच्य  मळू अरारनयम त रनयम 18 (म) 
अन्िये   ाळेु, नांदरुब र ि जळग ि  रजल्हय तील  56 सहक री उपस  िंसचन योजन  त्य ांच्य  मत्त  
ि द रयत्ि  य सह मह मांडळ च्य  रनााररत केलेल्य  अिीिर ि शतीिर च लरिण्य स ठी ि 
देखभ लीस ठी त ब्य त घेण्य ची आरण मह मांडळ ने केलेल्य  खचाची सांपणूगत रक्कम रमळ ल्य नांतर 
त्य  सहक री उपस  िंसचन योजन  सांबांरात सांस्ि ांन  परत सोपरिण्य ची तरतदू आहे. त नांतर 
श सन पत्र रद. 24.5.2006 अन्िये अन्य 8 उपस  योजन  सम रिष्ठ करुन एकूण 64 योजन  
मह मांडळ ने त ब्य त घ्य व्य त असे ठरले. 
5.7.10 रद. 22.7.2009 रोजीच्य  मांरत्रमांडळ बैठकीत य  उपस  िंसचन योजनेिर चचा होऊन 
ख लील प्रम णे रनणगतय झ ल . 

"ाळेु, नांदरुब र ि जळग ि रजल्हय तील समु रे 64 सहक री उपस  िंसचन योजन  
ब्य च क ळ प सनू बांद पडल्य ने प्रक श , सलुि डे ि स ांरगखेड  बरेॅज प णीस ठय च  सांबांरात 
के्षत्र स िंसचन स ठी उपयोग होत न ही. य  सिगत सहक री उपस  िंसचन योजन  पनुस्िापन  
करण्य च्य  स्स्ितीत न हीत. य  सहक री उपस  िंसचन योजन ांस ठी बकँ ांनी रदलेल्य  कजाची 
श सन तफे परतफेड (One Time Settlement) झ ल्य िर स तब ्य च्य  उत ्य िरील बोज  
उतरेल. य ब बत सहक री रिभ ग म फगत त स्ितांत्रपणे क यगति ही करण्य त येत आहे. त्य नांतर य  
प्रदेश तील ब ांाक म ाीन असलेल्य  श सकीय उपस  िंसचन योजन ांच्य  ल भके्षत्र त य  योजन ांचे 
ल भके्षत्र सम रिष्ि करुन य  श सकीय उपस  िंसचन योजन ांची साु ररत अांद जपत्रके तय र 
करण्य त येतील. य स ठी पढुील क यगतपध्दती प्रस्त रित आहे. 

अ) प्रक श , सलुि डे ि स ांरगखेड  य  बरेॅजच्य  प णीस ठय तनू िैयस्क्तक उपस  
िंसचन स ठी म गणी करण ्य  शेतक्य ांस प्रिम परि नग्य  द्य व्य त.  

ब) त्य नांतर सहक री उपस  िंसचन सांस्ि स परि नग्य  देण्य त येतील. 
क) त्य नांतर उरलेले के्षत्र त पी मह मांडळ तील ब ांाक म ाीन असलेल्य  श सकीय उपस  

योजन ांच्य  ल भके्षत्र त सम रिष्ि करण्य स ठी त्य  श सकीय उपस  िंसचन योजन ांची साु ररत 
अांद जपत्रके तय र करण्य त येतील. त्य स ठी आिश्यकतेनसु र त पी बरेॅजसच्य  प ण्य चे 
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फेररनयोजन करुन ते प णी श सकीय उपस  योजनेस देण्य ची क यगति ही जलसांपद  रिभ ग म फगत त 
केली ज ईल." 

य मळेु त पी मह मांडळ ने य  64 सहक री उपस  योजन ांब बत अरारनयम नसु र 
क यगति ही केली न ही.   
5.7.11 ज यकि डी जल शय िरील ब्रह्मगव्ह ण उपस  िंसचन योजन  1994-95 मध्ये 3205 
हेक्िरस ठी क यास्न्ित झ ली परांतु सर सरी िंसचन समु रे 300 हेक्िर आहे.  ि र्थषक िीज रबल रु. 
122.82 लक्ष, देखभ ल दरुूस्ती रु. 40.44 लक्ष ि य  तुलनेत आक रणी रु. 72.69 लक्ष पैकी  
केिळ रु. 29.45 लक्ष एिढी िसलूी झ ली आहे. य  आकडेि रीिरून रदसनू येईल की, िीज 
रबल ची िसलुीही ल भा रक ांकडून होत न ही. िांच ई रनाी, आिती खचगत िंकि  भ ांडिली खचातनू 
िीजरबले भरुन योजनेिरील िंसचन च ल ू ठेिले ज त आहे. प्ररत हेक्िर प ण्य च्य  िीज रबल च  
खचगत (Pro-rata basis) आरण घस र  ि देखभ ल दरुूस्तीच  खचगत तरी ल भा रक ांनी भरणे 
आिश्यक आहे. ऊस, द्र क्ष,े ड िंळबे य स रख्य  नगदी रपक च  प णी घ्य िय चे परांतु रकम न 
प णीि पर आक रणीही भर िय ची न ही अशी प्रि  पडली आहे. म्हणजे रनयम नसु र प णीि पर 
आक रणी भरण रे शेतकरी जण ूचकुीच  व्यिह र करीत आहेत असे ि त िरण आहे. असे न 
करण्य बदल सिगत स्तर तनू रिरोा होण र आहे हे गहृीतच ारले प रहजे. न हीतर हव्य  त्य  प्रक रे 
हव्य  त्य  रपक स हिे तेिढे प णी घेऊन प णीि पर आक रणी न देणे ह च रनयम होईल. य ब बत 
क ही कठोर प िले ि कली न हीत तर पररस्स्िती ह त ब हेर ज ण्य स िेळ ल गण र न ही. य तील 
त क री, म्हैस ळ ि िेंभ ूस रख्य  योजन  अद्य प पणूगत िंसचन क्षमत  रनमाण न झ ल्य ने पणुगतपणे 
िंसचन व्यिस्ि पन स हस्त ांतररत झ लेल्य  न हीत. त्य मळेु देखभ ल यांत्रण  ि िसलुी यांत्रण  
भक्कम न ही. क यास्न्ित झ लेले उपस  िप्पे त्िररत हस्त ांतरीत करणे गरजेचे आहे. 
5.7.12 सीन -म ढ  उपस  िंसचन योजन  (उपस  उांची 50 मी), ही 24550 हेक्िर िंसचन क्षमतेची 
योजन  असनू 10371 हेक्िर िंसचन रनर्थमती झ ली आहे. य  योजनेची पीकरचन  तक्त  क्र. 5.5 
नसु र आहे. 

तक्त  क्र.5.5 
सीन -म ढ  उपस  िंसचन योजनेची पीकरचन  

अ.क्र. 
 

रपक ांच  प्रक र रपक ांची प्रकल्पीय 
िक्केि री 

1 ब रम ही 0 
2 दहुांग मी 3 
3 खरीप 84 
4 रब्बी 65 
5 उन्ह ळी 0 
 एकूण 152 

सीन -म ढ  उपस  िंसचन योजन मध्ये प णीि पर आक रणी केली आहे (िीज रबल प्ररत यरूनि रू. 
0.37 प्रम णे) ि िसलूी 2012-13 मध्ये 98.39 िक्के झ ली आहे. (त्य पिूीच्य  5 िषात ती 
49.42 ते 79.18 िक्के  झ ली आहे). प णीि पर आक रणी ब बत सिगत उपस  िंसचन योजन ांन  
र ज्य त एकच पद्धत अिलांरबली प रहजे. य  योजनेत प्रत्यक्ष त प्र मखु्य ने उस ि गव्ह स िंसचन 
होते. रपक ची मोजणी दरूसांिदेन यांत्रणेद्व रे केली प रहजे आरण त्य नसु र सांपणूगत िसलूी झ ली 
प रहजे असे ाोरण ठेिण्य ची आिश्यकत  आहे.  
5.7.13 प्रकल्प च्य  जल शय िरील उपस  िंसचन योजन  :-  ज्य  प्रकल्प ब रात ांची जमीन 
जल शय मध्ये ज ते त्य पैकी ारण च्य  िरच्य  ब जसू जमीन खरेदी करुन िंकि  आपल्य च िरच्य  
ब जसू असलेल्य  जरमनी नरजक ते पनुस्िारपत होत त. त्य ांन  िंसचन ल भ रमळ ि  म्हणनू 
जल शय तनू प णी उपसण्य स ठी अश  क ांही प्रकल्पब रात ि त्य ांच्य बरोबर इतर  
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सहक री/स मदु रयक उपस  िंसचन योजन ांन  परि नग्य  म गण्य त आल्य  ि त्य  मोठ्य  प्रम ण त 
देण्य तही आल्य . योजन ांिर ऊस पीक घेतले तर ते रठबक िंसचन ने िंसरचत केले ज ईल असे 
त्य ांचेकडून लेखीही घेण्य त आले. अश  जल शय िरील तसेच मोठ्य  प्रकल्प ांच्य  क लव्य िरील 
उपस  िंसचन योजन  ख लील िंसरचत रप क ची म रहती  घेतली तर खरी पररस्स्िती पढुीलप्रम णे 
आहे हे लक्ष त येते. 
1) कोणत्य ही िेळी (िीज उपलब्ा असेल तेव्ह ) हि  रततक  िेळ कोणत्य ही रपक स 
(प्र मखु्य ने ऊस) हव्य  तेिढ्य  के्षत्र िर प णी घेतले ज ते. त्य िर कोणतेही बांान ि मयाद  न ही. 
2) रठबक िंसचन च  ि पर आपण करू असे मांजरुीच्य  िेळी रलहून रदले तरीही प्रत्यक्ष त 
प्रि ही पद्धतीने प णी रदले ज ते. िंसचन व्यिस्ि पन यांत्रण   प्रत्यक्ष त त्य ची अांमलबज िणी करू  
शकत न ही.  
3) िंसचन व्यिस्ि पन यांत्रणेल  प णी उपसल्य िर रनयोजन र खणे कठीण ज त असल्य मळेु 
प णी अजगत  देणे, मांजरुी रमळणे, िंसरचत के्षत्र ची मोजणी करणे ि प णी ि पर आक रणी करणे य  
गोष्िी (त्य पैकी िंसरचत के्षत्र ची मोजणी मयारदत के्षत्र च्य  ब बतीत प्रत्यक्ष त होऊ शकणे.) न 
करत  आल्य मळेु प्रत्यक्ष प णी ि पर िर रनयांत्रण रह त न ही. 
4) व्यस्क्तगत पांप असतील तर जल शय प तळी एख द्य  िषी क लि  रिमोचक प तळीचे 
ख ली गेली (अिषगतण िषात) तर पांप पढेु पढेु हलिून अचल स ठ्य तनूही हिे तेिढे प णी उपसत  
येते. क लव्य िरील उपस  िंसचन ये जन मध्ये म त्र हे शक्य होत न ही. 
5) दरूसांिेदन यांत्रणेम फगत त प्रत्यक्ष िंसरचत के्षत्र ची मोजणी करणे ह च एक य िर उप य आहे. 
य मळेु रनद न आक रणी तरी ये ग्य प्रक रे होईल. य  सिगत पररस्स्ितीमळेु अश  उपस  िंसचन 
ये जन ख ली उस चे के्षत्र सतत ि ढत आहे. एिढेच नव्हे तर क ही पणूगत झ लेल्य  मध्यम ि लघ ु
प्रकल्प ांच्य  जल शय िर व्यस्क्तगत पांप बसिून त्य द्व रेही ऊस रपक ल   िंसचन करण्य त येत 
आहे. क ही रठक णी ऊस बरोबर रबी हांग मी रपक सही िंसचन केले ज त आहे. त्य मळेु 
क लव्य ख लचे िंसचन ल भा रक आरण जल शय तनू प णी उपसनू िंसचन करण रे ल भा रक 
य ांच्य मध्ये प ण्य स ठी सांघषगत होत आहेत. अिषगतण प्रिण के्षत्र त गेल्य  10-12 िषात झ लेल  ह  
बदल प्रकषाने ज णित आहे. 
5.7.14 र ज्य तील रिशेषत: अिषगतण प्रिण के्षत्र तच हांग मी रपक ल  िंसचन करण्य ऐिजी उपस  
िंसचन योजन ने मलू्यद यी नगदी ब रम ही रपक स िंसचन करण्य कडे असलेल  कल अपररह यगत 
आहे क  ि िंसचन ल भ ांचे समन्य यी प णीि िप होण्य चे दृष्िीकोन तनू त्य िर क य उप य योजन  
करत  येतील, य ब बत गांभीरपणे रिच र करण्य ची िेळ आली आहे असे ि िते. पिूगत 
रिदभास रख्य  भ ग त उपस  िंसचन योजन ांन  परि नगी देत ांन  फक्त भ त रपक स उपस  
िंसचन चे दर परिडतील क य य च ही अभ्य स करुन य  भ ग ांत सांयसु्क्तक अश  पीक पध्दतीच  
प्रस र करण्य ची गरज आहे. 
5.7.15 तसेच क ही मळू प्रकल्प ांमध्ये जल शय िर उपस  िंसचन योजन  त्य  प्रकल्प च  भ ग 

म्हणनू घेण्य त येऊन त्य  प्रकल्प च्य  साु ररत प्रश सकीय म न्यतेमध्ये उपस  िंसचन योजनेच  
सम िेश करण्य त आल . (उद : िेकेप र गोसीखदुगत प्रकल्प) मोठ्य  प्रकल्प ांच्य  अांतगगतत त्य  
सम रिष्ि झ ल्य ने त्य ांचे यश पयश हे स्ितांत्रपणे  पढेु आलेले न ही.  उद हरण िगत िेकेप र उपस  
िंसचन योजन  ही 1998-99 स ली क यास्न्ित झ ली. तरीही 1998 ते 2009 पयंत िंसचन 
व्यिस्ि पन स हस्त ांतररत झ ली न ही. त्य मळेु येण रे िीजबील प्रकल्प च्य  भ ांडिली खचातनू 
भ गरिले गेले.  सन 2009 नांतर ते व्यिस्ि पन च्य  देखभ ल ि दरुूस्तीच्य  ि र्थषक तरतदुीतनू 
भ गरिले ज त आहे. य  योजनेची िंसचन क्षमत  7710 हेक्िर असत न  प्रत्यक्ष महत्तम िंसचन 
4769 हेक्िर झ लेले आहे. 
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 मह मांडळरनह य िीजरबल ांच  खचगत ि तो कोणत्य  तरतुदीतनू भ गरिल  आहे य च  
तपशील णििरिप  क्र. 5.1 मध्ये रदल  आहे. रिज रबले भ ांडिली तरतुदीतनू भ गरिणे ही मोठी 
अरनयरमतत  आहे. 
5.7.16 मह र ष्र त श सन ने ब ांाक म केलेल्य  उपस  िंसचन योजन ांची स्स्िती मह मांडळश: 
तक्त  क्र. 5.6 नसु र आहे.  

तक्त  क्र. 5.6 
मह मांडळशः उपस  िंसचन योजन ांची म रहती 

मह मांडळ 
एकूण 
उपस  
योजन  

क यास्न्ित 
असलेल्य  
योजन  

अद्य प 
क यास्न्ित 
न झ लेल्य  
योजन  

क या
स्न्ित 
होऊन 
बांद 
झ ले
ल्य  
योजन  

कोकण प .रि.म. 3 2 1 - 
त पी प .रि.म. 8 6 1 1 
मह र ष्र कृष्ण  खो.रि.म. 19 4 15 - 
गोद िरी मर ठि ड  
प .रि.म. 

20 8 14 - 

रिदभगत प  रि.म. 40 2 24 14 
एकूण 92 22 55 15 
सांदभगत:  प्रपत्र क्र. 5.1.25 ची म रहती 

 क यास्न्ित उपस  िंसचन योजन ांिर प णी ि पर सांस्ि  नगण्य स्िरुप त आहेत. य  
योजन ांच्य  पनुर्थिलोकन ची आिश्यकत  आहे. 55 ब ांाक म ाीन योजन ांच्य  क ही िप्प्य ांचे 
ब ांाक म सरुु झ ले नसेल तर ते ि ांबरिण्य ब बत श सन स्तर िर रिच र व्ह ि . क रण 10-15 
िषांप सनू ब ांाक म ाीन असलेल्य  योजन ांची क मे पणूगत करण्य त परेुशी गतीही न ही ि िंसचन 
क्षमत  रनमाण होऊनही प्रत्यक्ष िंसचन ची आकडेि री अत्यांत कमी आहे.  (णििरिप  क्र. 5.3) 

य िरुन असे रदसनू येते की, आजपयंत पणूगत झ लेल्य  उपस  िंसचन योजन ांच्य  अनभुि तनू उपस  
योजन ांब बत त्य  यशस्िी होण्य स ठी म गगतदशगतक तत्िे रिरहत करणे आिश्यक आहे. म त्र तसे 
झ लेले रदसत न ही. उपस  योजन ांच्य  मांजरुीत म त्र दरिषी भर पडत आहे. आरदि सी के्षत्र स ठी 
दगुगतम भ ग त छोिय  उपस  िंसचन योजन स ठी केलेले रनयम हे मोठय  उपस  िंसचन योजनेस ठीही 
ल ग ूआिश्यक आहे.  
5.8.0 य  योजन  ज्य  िेळी अांशत: क यास्न्ित झ ल्य  त्य िेळी ऊजा रिभ ग ने अस  रनणगतय 

घेतल  की, उपस  िंसचन स ठी म्हणजे कृरषस ठी जी सिलत िीज परुिठ्य स ठी रदली ज ते 

त्य ऐिजी औद्योरगक दर प्रम णे (सिलत न देत ) िीजरबले सन 1998 प सनू आक रली ज ऊ 

ल गली. य मळेु य  उपस  िंसचन योजन ांच्य  िीजरबल त प्रचांड प्रम ण त ि ढ झ ली. िीजरबले ही 
परहल्य च िषात िकली. त्य मळेु य  योजन  अडचणीत आल्य .  
5.8.1 मह र ष्र जल ि िंसचन आयोग ने रशफ रस क्र 53 मध्ये असे नमदू केले आहे की, 
"उपसा ससचन योजनेची सफलता ठरिीत असताना त्यािर होिारा णिजेचा प्रत्यक्ष खचच 
(सिलतीचे णिशेष दर न घेता) णिचारात घ्यािा ि त्यानसुार योजनेचे लाभव्यय दर 
ठरिािेत." ही रशफ रस अद्य प श सन ने स्िीक रलेली न ही.    
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 5.8.2 मह र ष्र िीज रनयमन आयोग ने ऑगस्ि 2012 प सनू ठररिलेल्य  दर नसु र श सकीय 
उपस  िंसचन योजन ांस ठी एचिी-5 एचिी-कृरष य  दर च  अिलांब कर ि  ल गतो.  य  दर चे 
म गणी आक र रु. 30 प्ररत केव्हीए प्ररत म ह असनू रिजेच  दर 2.88 रु. प्ररत यरुनि अस  आहे.  
ति रप श सन रनणगतय क्र. रिपअु 2012/प्र.क्र.97/ऊजा-3, रदन ांक 11/10/2012 (परररशष्ि क्र. 
5.7) ि मह रितरण कां पनीच्य  ि रणज्य पररपत्रक क्र. 478 रदन ांक 16/11/2012 (परररशष्ि क्र. 
5.8) नसु र ह  म गणी आक र 5 रु. प्ररत अश्िशक्ती प्ररत म ह ि िीज आक र रु. 0.72 प्ररत 
यरुनि अस  बदलल  आहे.  य  सिलतीस ठी श सन कडून फरक एिढे अनदु न मह रितरण 
कां पनीस प्र प्त होते. 
5.8.3 म्हणजे कृरषस ठी असण -य  दर तच रु. (2.88-0.72) =2.16 प्ररत यरुनि अशी सिलत 
श सन कडून रमळते.  तरीसधु्द  श सकीय योजनेच्य  रिजेचे बील शेतक-य ांकडून िसलू होण्य चे 
प्रम ण अत्यांत नगण्य आहे. व्यस्क्तगत उपस  व्यिस्िेमध्ये िीजि पर तील ि प णी ि पर तील 
क िकसर य ची जी आांच योजन  व्यिस्ि पक ल  रह ते, ती ज णीि सहक री योजन त रह तेच 
असे न ही. श सकीय योजन ांमध्ये तर प णी जण ू प्रि ही योजनेचेच आहे अश  रुप त ते प्रत्यक्ष 
शेत िर येऊन पोचत असल्य ने ही ज गरुकत  रनमाण होत न ही. म्हणनू श सकीय योजन ांच  
रिच र फ र स िापणे व्ह यल  हि .  
5.9.0 ारण-क लि  य  पद्धतीच्य  िंसचन प्रकल्प ांमध्ये प ण्य ची उपलब्ाी, प्रकल्प ब ांाणीस ठी 
ल गण री जमीन ि प्रकल्प उभ रणीस ठी ल गण री आर्थिक गुांतिणकू य  महत्ि च्य  तीन 

रनरिष्ठ ांची (Inputs) गरज भ सते. य  तीन रनरिष्ठ ांव्यरतररक्त उपस  िंसचन योजनेस प णी उपस  
करण्य स ठी ल गण री िीज ह  चौिी रनरिष्ठ  ल गते. य  चौथ्य  रनरिष्ठेस ठी ल गण र  श श्ित 

ऊजास्रोत ि त्य चे ि र्थषक आिती मलू्य य च  रिच र करणे गरजेचे आहे. श सन रनणगतय क्र. 
उिंसयो 2007/(197/07)/ जसांअ रदन ांक 15/6/2007 नसु र (परररशष्ि क्र. 5.8) कोणत्य ही 
उपस  िंसचन योजनेस प्रश सकीय म न्यत  देण्य पिूी िीज उपलब्ातेचे प्रम णपत्र घेणे आिश्यक 

आहे. ह  रनणगतय रदन ांक 17/11/2007 नसु र (परररशष्ि क्र. 5.9) रद्द केलेल  रदसतो. जलसांपद  
रिभ ग ि ऊजा रिभ ग य ांच  समन्िय श सन स्तर िर होऊन अस्स्तत्ि त असलेल्य , 
ब ांाक म ाीन ि रनयोरजत उपस  िंसचन योजन ांन  ल गण ्य  ऊजेच , रतच्य  श श्िततेच  ि 

त्य च्य  िीज आक रणीच  सम्यक रिच र करुन दीघगतक लीन ाोरण आखणे आिश्यक आहे.  
5.9.1 िंसचन रिस्त र स ठी जल ि ऊजेच  अत्यांत रनकिच  सांबांा आहे. सन 2014 िषाच्य  
ज गरतक जलरदन च  रिषय (Theme) जल ि ऊजा ह च आहे. भरिष्य ांत मह र ष्र त िंसचन च  
रिस्त र सवु्यिस्स्ितपणे होण्य स ठी ि तो स म रजक, आर्थिक ि व्य िह ररक दृष्िीने फलद यी 
रिकून रह ण्य स ठी य  सांबांा तील ि ढत्य  ऊजादर ांच  रिच र करूनच उपस  पद्धतीतनू होण ्य  
िंसचन रिस्त र चे रनयमन कर िे ल गेल. उपस मानू रदले ज ण रे प णी प्ररत घमी  रकम नपक्षी 50 
मी उांची पयंत प्ररत घमी ि र्थषक रिजेच  खचगत रु. 2.34 लक्ष, 125 मी उांचीपयंत रु. 5.30 लक्ष येतो 
आरण त्य पढेु 250 मी उांचीपयंत रु. 10.46 लक्ष खचगत येते. ही िंकमत शेतीस ठी असण ्य  
सध्य च्य  सिलतीच्य  दर नसु र आहे. अशी िंकमत प ण्य ची ि र्थषक  देयके पेल ू शकतील 
य पद्धतीने त्य  ि पर चे रनयोजन व्ह यल  हिे. त्य त शेतीव्यरतररक्तच  प णीि पर (म निी + 
पशाून स ठी) , औद्योरगक ि सेि  के्षत्र चे प णी ि पर य ांच  रिच र केल  तर ते तुलनेने अराक 
सक्षम रदसत त. म्हणनू उपस  व्यिस्िेच  मलूभतू रिच र कृरषके्षत्र स ठी न करत  सांयकु्तपणे 
सांभ व्य रिरिा उपयोग स ठी एकरत्रतपणे होणे आिश्यक आहे. म गगतदशगतन स ठी पढुील 
रनयोजन चे ि व्यिस्ि पन चे रनकष तक्त  क्र. 5.7 प्रस्त रित करण्य त येत आहेत. 
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तक्ता क्र. 5.7 
उपसा योजनांसाठी णनयोजनाचे ि व्यिस्िापनाचे प्रस्ताणित णनकष 

स्त्रोत  उपस  उांची 50 मीपेक्ष  
कमी 

उपस  उांची 50-200 मी उपस  उांची  200 पेक्ष  ज स्त 

आजिरच  अनबुोा शेती उत्प दन ल  परूक 
होण्य ची शक्यत  

रिजेच्य  ि ढत्य  िंकमतीमुळे 
िंसचन स ठी अपि द त्मक 

यश 
 

िंसचन स ठी ि पर िर 
सरसकि प्ररतबांा आिश्यक 

जल शय  केिळ नोंदणीकृत 
स मरूहक रितरण 
व्यिस्ि ांन च प णी 
परि ने द्य िेत. 

 दैनांरदन िीज 
रनयांत्रण ची ि उपश च  
रहशोब ची व्यिस्ि  
असणे आिश्यक 

 प्रि ही िंसचन च्य  
प्रकल्प च  भ ग म्हणनू 
उपस  िंसचन न 
स्िीक रणे 

 प णी प ळीच्य  स्ितांत्र 
पध्दतीची गरज 

 केिळ नळ प्रण ली 
मानूच रितरण व्यिस्ि  
बसि यल  हिी. 

 प णी ि पर केिळ 
रठबक िंसचन तनू 

 य सोबत स्ि रनक प णी 
परुिठ  (न गरी ि 
ग्र मीण) करणे इष्ि 

रपण्य चे प णी 
(न गरी/पशाुन) य ांच्य स ठीच 
मलूतः प्र ा न्य चे रनयोजन 
त्य ल  जोडून शेतीव्यिस्िेंत 
हररतगहृ आिश्यक अिि  
स्ियांचरलत प णी ि पर 
व्यिस्ि  आिश्यक 

क लि  प्रकल्प च्य  रनयोजन ांत 
प्रोत्स हन त्मक तरतदुी इष्ि 

अनमुरत न ही अनमुरत न ही 
 

नदी (बांा रे)  प्रि ही िंसचन च्य  
प्रकल्प च  भ ग म्हणनू 
त्य च ल भक्षेत्र त 
िंसचन घिक म्हणनू न 
स्िीक रणे. स्ितांत्र 
प्रकल्प म्हणनू रचन  
आिश्यक 

 प णी प ळीच्य  स्ितांत्र 
पध्दतीची गरज 
 

 प णी ि पर केिळ रठबक 
िंसचन तनू 
 रितरण व्यिस्ि  केिळ 
नळ प्रण लीतनू 

अनमुरत न ही 

5.9.2 य ब बतीत जलसांपद  रिभ ग तील मखु्य अरभयांत  पररषदेतही चचा होऊन दोन 
रशफ रशी केल्य  आहेत. त्य  पररच्छेद 5.12.4 माील रशफ रशींच्य  य दीतील अक्र. 10 ि 
11नसु र सम रिष्ि केल्य  आहेत.  

अश  ऊजा उपलब्ातेत त्य  त्य  मह मांडळ ांकडून जलरिद्यतु रनर्थमतीतनू रमळण ्य  
ल भ ची यिोरचत तोंडरमळिणी करणे उपयकु्त र हील. 
5.9.1 नदीच्य  स्रोत तनू बांा ्य द्व रे प णी आडिून ते प णी उपस  िंसचन स ठी ि परले ज ते. 
जेिे शक्य असेल त्य  रठक णी बांा ्य जिळ लघ ुि  अरतलघ ुजलरिद्यतु रनर्थमती केली गेल्य स 
य  योजनेच्य  सफलतेत भर पडेल. 
5.10.0 उपश ची उांची, उद्धरण नरलकेची ल ांबी ि उपश च  रिसगगत य िर िीज उपस  करण ्य  
मोि रीची अश्िशक्ती ठररिली ज ते. रजतकी अश्िशक्ती ज स्त सह रजकच रिजेच  खचगत रततक  
ज स्त येतो. त्य मळेु िीजेच  खचगत, उपश ची उांची, उपश च  रिसगगत ि उद्धरण नरलकेची ल ांबी 
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य च  िेि सांबांा आहे. उपस  योजनेची रकती उांची ि उद्धरण नरलकेची रकती ल ांबी 
आर्थिकदृष्य  रकफ यतशीर असते, ति रप, य ब बत मह र ष्र जल ि िंसचन आयोग ने खांड-1, 
प्रकरण-5 पररच्छेद 5.1.6 मध्ये अस  उल्लेख केल  आहे की, "सिगतस ा रणपणे 60 मी. उांची ि 4 

रकमी ल ांबीपयंत असण ्य  योजन च आर्थिकदृष्य  ल भद यक ठरू शकतील असे सकृतदशगतनी 
रदसते." य च पद्धतीच  एक अभ्य स ि ल्मी मध्ये (एक  प्ररशक्षण िीने) केल  होत . ऊस य  
मलू्यद यी रपक ांच्य  उत्प दन खचात प ण्य च  परिडण र  ि ि  कम ल खचगत 15 िक्के गहृीत 

ारुन 50 मी. उांची ि 5 रकमी ल ांबी ही कम ल उांची ि ल ांबी परिडण री ठरु शकते असे य  
अभ्य स त रदसनू आले. त्य  तलुनेत मह र ष्र तील मोठ्य  उपस  िंसचन योजन ांची उांची तप सली 
असत , 120 मी उांचीपेक्ष  ज स्त उांची असण ्य  मह र ष्र तील उपस  िंसचन योजन  
ख लीलप्रम णे आहेत. र ष्रीय जल रिक स अरभकरण (NWDA) र ष्रीय नदी जोड प्रकल्प ांच्य  
रनकष त 120 मी पेक्ष  कमी उांचीच्य  उपस  िंसचन योजन ांच  अांतभाि आखणीत केल  आहे. 
त्य मळेु 120 मीिर उांचीच्य  िरील उपस  िंसचन योजन ांचे आर्थिकदृष्य  क िेकोर पनुर्थिलोकन 

होणे गरजेचे होईल. 
तक्त  क्र.5.8 

120 मीिरपेक्ष  ज स्त उांची असण ्य  योजन  
अक्र मह मांडळ उपस  िंसचन 

योजनेचे न ांि 
रजल्ह  उपश ची एकूण 

उांची (मी) 
प्रकस्ल्पय 
िंसचन के्षत्र 
(हेक्िर) 

1 त पी प .रि.म. बोदिड परीसर जळग ि 130 61934 
2 गोद िरी मर ठि ड  

प .रि.म. 
कृष्ण  मर ठि ड  
िंसचन प्रकल्प 
उ.िंस.यो. क्र. 3 

 

बीड 168 27543 

3 गोद िरी मर ठि ड  
प .रि.म. 

कृष्ण  मर ठि ड  
िंसचन प्रकल्प 
उ.िंस.यो. क्र. 2 

उस्म न ब द 209 36708 

4 मह र ष्र कृष्ण  खो. रि. 
म. 

कृष्ण  कोयन  
(त क री) 

स ांगली 219 27430 

5 गोद िरी मर ठि ड  
प .रि.म. 

कृष्ण  मर ठि ड  
िंसचन प्रकल्प 
उ.िंस.यो. क्र. 1 

उस्म न ब द 239 50480 

3 मह र ष्र कृष्ण  खो. रि. 
म. 

रजहे कठ परू  स त र  256 51400 

4 मह र ष्र कृष्ण  खो. रि. 
म. 

कृष्ण  कोयन  
(म्हैस ळ) 

स ांगली 269 81697 

5 मह र ष्र कृष्ण  खो. रि. 
म. 

िेंभ ू स त र  271 80472 

6 मह र ष्र कृष्ण  खो. रि. 
म. परुांदर  पणेु 356 

25498 

सांदभगतः सरमतीने पत्र क्र. 56 प्रपत्र क्र. 5.1.25 अन्िये म गरिलेली म रहती. 
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5.10.1 प रांप ररक िंसचन प्रकल्प ांच्य  ल भके्षत्र स प्रि ही पद्धतीचे िंसचन असल्य ने त्य िर 
भौगोरलक मयाद  येत असल्य मळेु हे ल भके्षत्र रनस्श्चत स्िरुप चे असते. उपस  िंसचन प्रकल्प ांस 
अश  प्रक रच्य  नैसर्थगक भौगोरलक मयाद  नसत त. त ांरत्रकदृष्य  कोणत्य ही उांचीपयंत प णी 
पोहोचरित  येणे शक्य असले तरी ते आर्थिकदृष्य  रकफ यतशीर असेलच असे न ही. त्य मळेु 
अत्यांत क िेकोरपणे आर्थिक प य िर उपस  िंसचन योजन ांची आखणी करणे अत्यांत गरजेचे 
ठरते. उपस  िंसचन योजन मध्ये त ांरत्रक तपशील सोबतच स म रजक ि आर्थिक भ ग ह  कळीच  
मदु्द  आहे. त्य च  रिच र न करत , उपस  िंसचन योजन  मांजरू होत आहेत. 
5.10.2 श सन चे प णीपट्टीचे प्रचरलत ाोरण (पणरणशष्ट क्र. 5.10), िीजेच्य  खचासरहत येण री 
प णीपट्टी ि त्य  प ण्य िर रपकरिली ज ण ्य  रपक ांच्य  उत्पन्न तनू शेतक्य ांची प णीपट्टी भरण  
करण्य ची क्षमत  य  गोष्िींिर आर्थिक पनुर्थिलोकन होणे आिश्यक ठरते. श सन ने प णीपट्टी 
सोबत िीजरबल अांतभूगतत करुन उपस  िंसचन योजनेचे प्रकल्पश: प णीपट्टीचे दर मखु्य अरभयांत  
य ांनी रनस्श्चत कर िय चे आहेत. कृष्ण  खोरे िगळत  इतर मह मांडळ त असे दर रनस्श्चत केल्य चे 
आढळून आले न ही.  
5.11.0 प णीपट्टीमानू योजनेच  पररच लन ि देखभ ल दरुुस्तीच  खचगत भ गि ि  असे श सन चे 

ाोरण आहे. (र ज्य जलनीती पररच्छेद 4.4) य  ाोरण च  म गोि  घेण्य च  प्रयत्न िंसचन 

स्स्ितीदशगतक अहि ल सप्िेंबर 2011 नसु र घेण्य च  प्रयत्न केल  असत  असे रदसते की, 
मह र ष्र तील सिगतच र ज्यस्तरीय प्रकल्प ांची एकूण प णीपट्टी िसलुी रु 747 कोिी असनू 

जिळप स रततक च पररच लन ि देखभ ल दरुुस्तीच  खचगत आहे. ति रप, य मध्ये िंसचन ची 
िसलुी रु. 80 कोिी आहे. तर रबगर िंसचन ची िसलुी रु. 667 कोिी आहे. रनव्िळ िंसचन च च 

रिच र केल  तर सन 2010-11 िषात 29 लक्ष हेक्िर के्षत्र प्रत्यक्ष िंसरचत झ ले आहे. ढोबळ 

म न ने य  िंसरचत के्षत्र ची आक रणी रु. 300 कोिी एिढी होत असत न  फक्त रु. 80 कोिीची 
िसलुी (पणरणशष्ट क्र. 5.11) होते. दरिषी िंसचन च्य  प णीपट्टीच्य  िसलूीचे प्रम ण फ रसे 

ि ढत न ही. िकब कीही िसलू होत न ही. य च  अिगत ारण-क लि  य  पद्धतीच्य  िंसचन 

प्रकल्प त सदु्ध  रनव्िळ िंसचन चे प णीपट्टी ि पररच लन य च  आर्थिक मेळ बसत न ही. त्य स 

रबगर िंसचन च  आा र घेणे क्रमप्र प्त होते. 
5.11.1 य  उपस  िंसचन योजनेच्य  रनयोजन मध्ये िंसचन सोबतच रबगर िंसचन स प णी देण्य च  
सांदभगत रदसनू येत न ही. प्रत्यक्ष त दषु्क ळी भ ग तील क ही तल ि रपण्य चे प ण्य स ठी भरण्य त 

येऊन दषु्क ळ ची तीव्रत  कमी करण्य त आली आहे.  
मह र ष्र जलसांपत्ती रनयमन प्र ाीकरण ने ठररिलेल्य  प णीपट्टीच्य  दर नसु र श सन ने 

प णीपट्टीचे दर श सन रनणगतय रद. 29.6.2011 नसु र ठररिले आहेत. य  दरपत्रक नसु र प्ररतघमी 
ख लील प्रम णे दर पडतो.  

1) दहुांग मी गहू ि भुस र रपके रु. 0.12/घमी 
2) फळब ग    रु. 0.22/घमी 
3) ऊस    रु. 0.40/घमी 
4) प णीपरुिठ     रु. 0.13 ते 0.21/घमी 
5) औद्योरगक (प्ररक्रय )  रु. 3.20/घमी 
6) औद्योरगक (कच्च  म ल) रु. 16.00/घमी 
य  दरपत्रक नसु र असे रदसनू येते की, िंसचन स ठी अत्यांत सिलतीच्य  दर त 

प णीपरुिठ  केल  ज तो, तर न गरी ि पर ि औद्योरगक ि पर स ठीच  दर ज स्त आहे. उपस  
िंसचन योजन  आर्थिकदृष्य  सक्षम कर िय च्य  असतील तर िंसचन सोबत ग्र मीण/न गरी 
प णीपरुिठ  ि औद्योरगक ि पर शी नीि स ांगड घ लणे आिश्यक ठरते.  
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य  योजन चे पनुर्थिलोकन करुन योजनेतील क ही प णी ग्र मीण, न गरी ि औद्योरगक 
ि पर कररत  र खनू ठेिल्य स िंसचन तील आर्थिक तिू भरून क ढण्य स मोठी मदत होईल. उपस  
योजन  य  केिळ शेतीस ठी र बिणे आर्थिकदृष्य  शक्य नसले, तरी शेती समिते पश ुप लन, 
कुकुिप लन अश प्रक रच्य  शेतीपरूक व्यिस य ांची जोड देऊन बहुउदे्दशीय ल भ ांच  सम िेश 
प्रश सकीय म न्यतेच्य  अांद जपत्रक त ि व्यिस्ि पन त  करणे आिश्यक ठरते.  तसेच प्र देरशक 
प णी परुिठ  (ग्र मीण प णी परुिठय च  रु. 2000 दरडोई ि न गरी प णी परुिठय च  रु. 6787 
दरडोई भ ांडिली खचगत) ि औद्योरगक प णी ि पर सम रिष्ि करुन अिषगतण प्रिण के्षत्र तील 
रपण्य च  प ण्य च  प्रश्न सोडरित  येईल.  औद्योरगकीकरण मळेु योजनेच्य  ल भ त ि ढ होण्य स 
सह यायभतू होईल.  समस्न्ित प णी ि पर च  एक भ ग म्हणनू र बिणे शक्य व्ह िे असे ि िते. 
5.12.1   त्य नसु र उपस  िंसचन योजन ांद्व रे होण ्य  िंसचन िर क ही सिलती देण्य च  रिच र 
कर िय च  झ ल  तर रिजेच्य  रबल त सिलत न देत  (अिषगतणप्रिण भ ग स िंसचन केल्य मळेु) 
प्रिमतः मळू प णीपट्टीमध्ये सिलत देणे इष्ि र हील. जसजशी योजन  सक्षम होईल तसतशी ही 
सिलत श सन ने िप्प्य िप्प्य ने कमी कर िी. त्य मळेु रिजेच्य  रबल पोिी योजन  ठप्प पडण र 
न ही. सांदभास ठी सीन  -म ढ  उपस  िंसचन योजनेच  तपशील णििरि प  क्र. 5.3  मध्ये 
जोडल  आहे. 

सीन -म ढ  उपस  िंसचन योजन  ही यशस्िी उपस  िंसचन योजन  असनू य  योजनेची 
उपस  उांची 50 मी असनू भीम  (उजनी) प्रकल्प च  श श्ित स्रोत जल शय आहे. प्रकल्प 
अहि ल त गहृीतके ि सध्य च  िीज दर (रु. 0.72 प्ररत यरुनि) रिच र त घेऊन रििरणपत्र  क्र. 
5.3मध्ये तय र केल  आहे. प्रकल्प अहि ल त गहृीत ारलेली रपके एकूण िंसचन के्षत्र 12800 
हेक्िरिर िंसरचत केल्य स सध्य च्य  श सन ाोरण नसु र उपस  िंसचन योजनेद्व रे िंसरचत होण ्य  
रपक ांच्य  प णीपट्टीच  दर रििरणपत्र च्य  स्तांभ क्र. 11 मध्ये दशगतरिल  आहे. स्तांभ 12 मध्ये 
िीजरबल मळेु रपकरनह य प णीपट्टीतील ि ढ दशगतरिली आहे. य  िरून असे स्पष्ि होते की 
िीजरबल मळेु रपकरनह य प णीपट्टीमध्ये सर सरी 42 िक्क्य ने ि ढ रदसनू येते. प णीपट्टी दर तील 
पीकरनह य ि ढीच  दर 32 ते 87 िक्क्य ांपयंत आहे. मलू्यद यी रपक ांन  िीजदर कमी ल गतो तर 
भुस र रपक ांन  तो ज स्त ल गतो. क रण त्य ांच  मळू प णीपट्टीच  दर कमी आहे.  

सीन -म ढ  योजन  ही आठम ही ाोरण नसु र योजली आहे. ति रप य  योजनेद्व रे ऊस ि 
गहू य ांस रखी रपके प्रत्यक्ष त घेतली ज त त. त्य मळेु सिलतीच्य  िीजरबल च  खचगत शेतकरी 
भ गिू शकत आहे असे रदसते.  मह र ष्र र ज्य िीज रनय मक प्र ाीकरण च  (MERC) रनाारीत 
दर रु. 2.88 प्ररत यरुनि असनू श सन ने सिलतीच  दर रु. 0.72 प्ररत यरुनि एिढ  आहे. 
भरिष्य त ही सिलत रद्द झ ल्य स ल भा रक ांकडून िीजेच  खचगत भ गरिणे अशक्य आहे. त्य मळेु 
श सन ने ही सिलत पढुील क ळ त स तत्य ने च ल ू ठेिल्य सच योजन  च ल ू शकते. रनव्िळ 
िंसचन प्रकल्प म्हणनू उपस  िंसचन योजन  र बरिल्य स िरील उद हरण िरून अस  रनष्कषगत 
क ढत  येतो की 50 ते 60 मी पयंत उांची असण ्य  योजन  मलू्यद यी रपके िंसरचत केल्य स 
िीजरबल िरील श सन सिलतीच्य  दर त आर्थिकदृष्य  तग ारू शकत त. 

प्रकल्प अहि ल नसु र कृरष उत्पन रु. 2856 लक्ष असनू सध्य च्य  दर ने त्य ची िंकमत 
रु. 9838 लक्ष एिढी येते. कृरष उत्पन्न त 3.44 पिीने ि ढ झ ली तर िीज दर त 0.50 ते 2.88 
प्ररत यरुनि अशी 5.76 पि ि ढ झ ली आहे.  

कृषी उत्पन्न तील ि ढ ि िीज दर तील ि ढ य माील तफ ित रदिसेंरदिस ि ढतच 
ज ण र आहे आरण त्य च  रिपरीत पररण म उपस  िंसचन च्य  आर्थिक ब बींिर होण र हे स्पष्ि 
आहे य च  रिच र पढुील उपस  योजन  मांजरुीच्य  िेळी करणे अरनि यगत ठरते.  
12.2 श सन च्य  खचाने ब ांालेल्य  जिळप स सिगतच योजन  मध्ये िीजपांप ने प णी उपस  
करून उद्धरण नरलकेद्व रे रितरणकुां ड त सोडले ज ते. त्य नांतरची रितरण व्यिस्ि  क लव्य तनू 
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प रांप ररक पद्धतीने िंसचन केले ज ते. य  पद्धतीमध्ये रितरण कुां ड पढुील एकूण क यगतक्षमत  
रिच र त घेतली तर अस्तरीकरण केलेल्य  रितरण व्यिस्िेत ती कम ल 0.59 ते 0.77 एिढी येते 
तर अस्तरररहत रितरण व्यिस्िेत ती 0.47 ते 0.65 पयंत येते. ही आकडेि री आदशगत स्स्ितीतील 
असनू प्रत्यक्ष तील एकूण क यगतक्षमत  20 ते 30 िक्क्य पयंतच येते.  य  रितरण पद्धतीमळेु 
प ण्य च  फ र मोठ  व्यय होतो.  
 य स ठी उपस  िंसचन योजनेचे तीन प्रक र कर िते. 2000 हेक्िर पेक्ष  कमी, 2000-
10000 हे. ि 10000 हे. पेक्ष  ज स्त िंसचन के्षत्र असण ्य  योजन  असे ते प्रक र अस िते.  
 2000 हेक्िर के्षत्र पयंत नरलक  रितरण प्रण ली सरसकि ठेिण्य स हरकत न ही. उपस  
िंसचन च्य  य  खर्थचक प ण्य च  अराक क यगतक्षमपणे ि पर होणे आिश्यक आहे. त्य स ठी 
नरलकेद्व रे प णी रितरण व्यिस्ि  (Piped Distribution System) ि सकू्ष्म िंसचन पद्धतीच  
अिलांब करणे आिश्यक ठरते.   शेत िरील नरलक  रितरण ि त्य िरील रठबक/तषु र िंसचन च  
खचगत प णी ि पर सांस्ि ांनी करणे ब बतची हमी प णी ि पर सांस्िेने द्य िी.  

2000-10000 य  गि त नरलक  ि क लि  अस्तरीकरण य पैकी एक पयाय स्ि रनक 
पररस्स्िती रिच र त घेऊन आर्थिकदृष्िय  योग्य पयाय रनिड ि . 
 10000 हेक्िर पेक्ष  ज स्त िंसचन के्षत्र असण्य च  उपस  योजन ांचे सोयीनसु र 10000 
हेक्िर पयंतचे िप्पे ठरि िते. त्य त्य  िप्पय तील स्ि रनक पररस्स्ितीशी जळुण री ि आर्थिकदृष्िय  
रकफ यतशीर असण री पध्दत ि पर िी. 
5.12.3 उपस  िंसचन योजन ांचे मळू ि साु ररत प्रश सकीय म न्यतेची अांद जपत्रके म गरिण्य त 
आली होती. य पैकी क ांही रनिडक अांद जपत्रक तील प्रकल्प ांच्य  पीकरचनेच  अभ्य स केल  
असत , य  प्रकल्प ांची पीकरचन  प रांप ररक पीकरचनेपेक्ष  िगेळी रदसनू येत न ही. य त मलू्यद यी 
रपके फ रच कमी प्रम ण त घेतलेली रदसत त. मलू्यद यी प ण्य च  रिरनयोग मलू्यद यी रपके 
घेऊनच झ ल  तर योजन  आिती स्िरूप त आर्थिकदृष्य  सक्षम र हील. सद्यस्स्ितीच  अनभुि 
रिच र त उद . त क री ि म्हैस ळ योजनेत द्र क्ष ांन  प ण्य ची गरज आहे असे रदसनू येते. त्य नसु र 
पीकरचनेत बदल करण्य त य िेत.     
5.12.4  य  व्यरतररक्त ि लमत री, हैदर ब द येिे 24-26 एरप्रल 2002 मध्ये झ लेल्य  
र ष्रीय क यगतश ळेत उपस  िंसचन योजन ांब बतच्य   त्य  प्रक रच्य  रशफ रशी पैकी तीन रशफ रशी 
मह र ष्र श सन ने श सन पररपत्रक रद. 12-1-2009 नसु र अमल त आणल्य  आहेत त्य  अश ः 
1) सिगत प्रक रच्य  उपस  िंसचन योजन ांच्य  म न्यत प्र प्त ल भके्षत्र स ठी सांकस्ल्पत रिसगगत ह  
साु ररत पेनमन पद्धतीने (12 रदिस िहन क ल िाी ि 2 रदिस बांद ारून) येण ्य  महत्तम 
पांारिडी प ण्य च्य  म गणीिर आा ररत रिसगाच्य  70 िक्के इतक  घेण्य त य ि . 
2) आितगतन क ल िाी 14 रदिस ि 16 त स पांिंपग करण्य त य िे. 
3) अरतररक्त पांप ची (Stand bye pump) तरतदू ठेिू नये. 
ि लमत री क यगतश ळेतील आणखी ख लील रशफ रशी स्िीक रल्य स उपस  िंसचन योजन ांची 
उपयकु्तत  ि ढेल. 
1) उपस  िंसचन ची पीकरचन  ठररित न  ल भा रक ांन  स तत्य ने ि ढण ्य  
िीजरबल ांनसु र भरिष्य त िीजरबल ांसहीत प णीपट्टी देत  येईल अश  प्रक रची मलू्यद यी 
पीकरचन  करणे आिश्यक आहे. 
2) उपस  िंसचन योजन ांचे प णी अराक खर्थचक असल्य ने प णी रितरण स ठी नरलक ांव्द रे 
रितरण कर ि ेआरण रठबक ि तुष र िंसचन करत  य ि ेअश  दृष्िीने सांकल्पन कर िे. जेणेकरून 
प ण्य च  िहन व्यय रनम्नतम र हील. शेत पयंतची रितरण प्रण ली श सन च्य  खचाने कर िी 
त्य नांतरच्य  रितरण नरलक , रठबक सांच/  तुष र सांच च  खचगत प णी ि पर सांस्ि ांनी कर ि . 
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3) उपस  िंसचन योजन  मांजरू करण्य पिूी सिगत ल भा रक ांच्य  प णी ि पर सांस्ि  स्ि पन 
व्ह व्य त. य  सांस्ि ांन  स तत्य ने ि ढरिण ्य  िीजरबल ांनसु र भरिष्य त िीजरबल ांसहीत 
प णीपट्टीची पिूगतकल्पन  देऊन िीजरबल ांसोबत प णीपट्टी देण्य ब बत ि त्य ांच्य  शेत तील नरलक  
ि रठबक सांच/ तुष र सांच च  खचगत शेतक्य ांनी करण्य ब बत त्य ांच्य कडून लेखी हमीपत्र घेणे 
आिश्यक आहे. हे हमीपत्र प्रश सकीय अांद जपत्रक च  एक भ ग र हील. 
 य व्यरतररक्त ख लील रशफ रशी सरमती करीत आहे. 
1) उपस  िंसचन योजन ांच्य  मांजरुीच्य  िेळी रिजेच  खचगत (सिलत रिच र त न घेत ) गहृीत 
ारून योजनेच  ल भव्यय दर क ढ ि .  
2) उपस  उांची 50 मीिरपेक्ष  ज स्त िंकि  उद्धरण नरलकेची ल ांबी च र रकमी पेक्ष  ज स्त 
िंकि  िंसचन के्षत्र 2000 हेक्िरपेक्ष  ज स्त असल्य स िंकि  उपस चे िप्पे एक पेक्ष  ज स्त 
असल्य स त्य  उपस  िंसचन ची आर्थिक सफलत  अराक क िेकोरपणे तप सली ज िी. जनु्य  
उपस  िंसचन योजन ांचे य  दृष्िीने पनुर्थिलोकन कर िे. य स ठी रििरणपत्र क्र. 7 मध्ये नमदू केलेले 
तत्ि अमल त आण िे. 
3) उपस  िंसचन योजनेच्य  पांप 12 िषेच च लत त असे गहृीत ारल्य मळेु उपस  िंसचन 
योजनेच्य  क म स सरुूि त केल्य प सनू दोन िषांच्य  आत सांपणूगत योजन /योजनेच  िप्प  
क यास्न्ित करण्य चे रनयोजन CPM/PERT पद्धतीने करुन रनयोजन अमल त आण िे. 
4) सांपणूगत उपस  िंसचन योजन  िंकि  योजनेच  िप्प  एक च िेळी क यास्न्ित करून सिगत 
के्षत्र स प णी परुिठ  करण्य त य ि . जेणेकरून िीजरबल ांच  खचगत सिगत ल भा रक ांिर रिभ गल  
ज ऊन र स्त प णीपट्टी आक रली ज ईल. ल भा रकही प णीपट्टी देण्य स तय र र हतील.  
5) श सन ने िीजबील भ ांडिली तरतुदीतनू भ गरिल्य स ती अरनयरमतत  ठर िी. 
9) पनुिगतरसत ांस ठी जल शय जिळ श सकीय खचाने उपस  िंसचन योजन  करून देण्य पेक्ष  
ल भा रक ांच्य  सांस्ि न  स मदु रयक सहक री उपस  िंसचन योजन  क यास्न्ित करण्य स 
प्रोत्स हन द्य िे. 
10) सिगत उपस  िंसचन योजन ांस ठी रठबक/ तुष र िंसचन बांानक रक कर िे. रितरण 
प्रण लीचे क मे करत न  श श्ित िंसचन स ठी प्रत्येक लघ ुरितरीकेच्य  शेििी एक  शेततळ्य ची 
अिि  स ठिण तल ि ची तरतदू ठेि िी. 
11) ऊजा रिभ ग शी सांपकगत  स ानू पढुील 10 िषास ठी ल गण री जलरिद्यतु क्षमत  रिच र त 
घेऊन त्य  दृष्िीने पररपेक्ष्य आर खड  (Perspective Plan)  तय र कर ि . त्य नसु र क ही प्रकल्प 
त तडीने ह ती घ्य िते. र ज्य ने जलरिद्यतु रिषयक स्ितांत्र ाोरण ज हीर कर िे.  
12) र त्रीच्य  िेळी प णी स ठिण करण्य ची सोय उपस  िंसचन योजनेत कर िी. र त्रीच्य  िेळी 
कमी लोड असल्य ने कमी दर त उपस  करत  येईल. 
13) उपस  िंसचन योजनेत BoT तत्ि िर ख जगी के्षत्र तनू भ ांडिली गुांतिणकू कर िी. 
14) उपस  िंसचन योजनेस ठी िेगळय  प्रक रच  कमगतच री िगगत व्यिस्ि पन करण्य स ठी ल गण र 
आहे, त्य स ठी प्ररशक्षण देणे. त्य त रिद्यतु, य ांरत्रकी ि सकू्ष्म िंसचन अस  एकरत्रत मेळ असण रे 
रिषय अस िते 
15) ल भके्षत्र रिक स क यगतक्रम त उपस  िंसचन योजनेच्य  व्यिस्ि पन स िेगळे स्ि न अस िे. 
ब ज र व्यिस्ि  ि प्ररक्रय  व्यिस्ि  सक्षम असल्य रशि य उपस  िंसचन चे व्यिस्ि पन 
आर्थिकदृष्िय  सक्षम होण र न ही. 
16) उपस  िंसचन योजनेचे तीन भ ग आहेत ते असे. स्त्रोत रनमाण करणे, उपस  करणे ि 
स म रजक रितरण करणे. य  तीन भ ग पैकी स्त्रोत रनमाण करण्य चे क म श सन ने कर िे. पढुील 
भ ग BOT तत्ि िर र बि ि . 
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17) उपस  िंसचन योजन ांचे रनयोजन, सांकल्पन, व्यिस्ि पन, त्य ांच  ल भके्षत्र रिक स, 
प णीपट्टीची आक रणी ल भा रक ांच  सहभ ग, योजन ांचे स म रजक ि आर्थिक पैल ू य ब बत 
"उपस  िंसचन योजन ांची सांरहत  (Manual)" असण्य ची रनत ांत गरज आहे. जलसांपद  रिभ ग ने 
य ब बत ठोस रनणगतय घ्य ि . 
भािी णदशाः 
5.13.0   उपसा ससचन योजनांसाठी खाजगी के्ष ातून भांडिली गुंतििकू 
 सध्य  प्रगतीपि िर असलेल्य  प्रकल्प ांच  उिगतररत खचगत आरण दरिषी होण री तरतदू 
पह त  उपस  िंसचन योजन ांस ठी ख जगी के्षत्र तनू क ही भ ांडिली गुांतिणकू होईल क य य च  
रिच र करणे आिश्यक ि िते.   
5.13.1 ारण च्य  क म त िंकि  उपस  िंसचन योजनेचे पांपह ऊस ि र यिंझग मेनच्य  क म त 
कोणीही गुांतिणकू करणे कठीण रदसते.  मखु्य क लव्य च्य  क म तील गुांतिणकू त्य ांन  आकषगतक 
ि िण र न ही.  क लि  ि उपस  िंसचन योजनेच्य  क लव्य प सनू रनघण -य  रितररक ांचे क म ि 
त्य िरील आारुनक िंसचन पद्धती (रठबक/तुष र) ि परुन बहुमलू्यद यी (भ जीप ल्य स रख्य  
त्िररत मलू्य देण ्य  ि ब रम ही) रपक ांस ठी िंसचन, ह  प्रस्त ि परत ि  रमळण्य स ठी व्यिह यगत 
ठरण्य ची शक्यत  आहे.  सध्य  ख जगी के्षत्र तनू रिरहरींिर रठबक/तुष र यांत्रण  बसरिली तर 
रमळ लेले अनदु न रिच र त घेऊन केलेली गुांतिणकू 3 ते 5 िषात परत रमळू शकते (Payback 
Period).  क कँ्रीिचे अस्तरीकरण केलेल्य  रितररक  ि च -य  िंकि  त्य ऐिजी बांद नळ्य तनू 
द ब ने शेत पयंत प णी नेऊन रठबक/तुष र यांत्रणेने प णी देणे आरण बहुत ांश के्षत्र िर बहुमलू्यद यी 
रपके घेणे य स ठी भ ांडिली गुांतिणकू कर िी ल गेल. 
5.13.2 ल भा रक ांन  ही रपके घेत  य िी म्हणनू रबय णे/रोपे, जलरिद्र व्य खते, कीडन शके 
य ांच  परुिठ , रपके घेण्य स ठी त ांरत्रक सल्ल  आरण उत्प रदत म ल ची रिक्री व्यिस्ि  आरण 
भ ि ची हमी ही गुांतिणकूद र ची जब बद री र हील. गुांतिणकूद र ल  त्य स ठी प णीि पर 
सांस्ि ांबरोबर कर र कर िे ल गतील. शेतम ल रिक्रीतनू प्ररत हेक्िरी ठर रिक रक्कम क पनू 
उरलेले पैसे शेतक-य ांन  रदले ज तील. शेती ही जमीन म लक कडूनच केली ज ईल.  घनम पन 
पद्धतीने श सन कडून प णी रदले ज ईल.  त्य  रठक ण प सनू पढुील सिगत यांत्रणेची देखभ ल दरुुस्ती 
गुांतिणकूद र कडून केली ज ईल.  क लव्य च्य  जेिढ्य  के्षत्र िर अिषगतण िषातही बहूमलु्यद यी 
रपक ांन  प णी देणे शक्य होईल तेिढ्य च के्षत्र िर ही योजन  र बरित  येईल.  त्य मळेु केलेल्य  
गुांतिणकूद र ल  दरिषी परत ि  रमळेल य ची ख त्री होईल. 
5.13.3 उपस  िंसचन योजनेब बत जेिे प ण्य च्य  उपलब्ातेची ख त्री आहे अशी एख दी लह न 
पणूगत झ लेली उपस  िंसचन योजन  िरील पद्धतीने च लरिण्य स ठी ख जगी गुांतिणकूद र ल  कर र 
करुन देत  येईल.  सध्य  कोल्ह परू, स ांगली, स त र  रजल्य त अश  क ही ख जगी उपस  िंसचन 
योजन  आहेत की, ज्य  केिळ ऊस रपक ल  प णी देत त.  देखभ ल-दरुुस्ती ि िंसचन व्यिस्ि पन 
हे योजनेच्य  च लक कडून केले ज ते.  ऊस रिकून जे उत्पन्न येते त्य च्य  ठर रिक िक्के रक्कम 
(25 ते 30 िक्के) ही िंसचन आक र म्हणनू घेतली ज ते. त्य मळेु अश  लह न श सकीय योजन  
च लरिण्य स ठीही गुांतिणकूद र ांन  देत  येतील. तसेच एख द्य  मोठ्य  उपस  िंसचन योजनेिरील 
क ही रितररक ांख लील िंसचन के्षत्र िर रदल्य प्रम णे रठबक/तुष र िंसचन ख ली आणनू 
शेतम ल च्य  रिक्रीतनू आलेल्य  रक्कमेपैकी क ही भ ग त्य ल  परत ि  म्हणनू देत  येईल. 
5.13.4 अश  प्रक रे क ही मोठ्य  प्रकल्प िर (पणूगत झ लेल्य  िंकि  अांशत: िंसचन क्षमत  रनमाण 
झ लेल्य  प्रकल्प िर) ही योजन  र बरिण्य स ठी अांद जपत्रके करुन य  क म स ठी पिदशगतक 
प्रकल्प म्हणनू रनरिद  बोलि व्य .  त्य ल  रमळण र  प्ररतस द प हून त्य त चचेनांतर आिश्यक त्य  
साु रण  कर व्य त. 

---o0o--- 
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प्रकरण क्र. 5 

उपसा ससचन योजना 

णििरिप ांची अनकु्रमणिका 

 
रििरणपत्र 

क्र. 
रिषय 

5.1 उपस  िंसचन योजन ांची िंसचन क्षमत  ि प्रत्यक्ष िंसचन ची म रहती 

5.2 मह मांडळशः िीजरबल ांच  खचगत ि तो कोणत्य  तरतदूीतनू भ गरिल  य च  
तपशील 

5.3 प्रकल्प अहि ल नसु र ि सध्य च  प्रचरलत दर नसु र प णीपट्टी ि कृरष उत्पन्न 
य चे तौलरनक रििरण 

5.4 2000 हेक्िरपेक्ष  ज स्त िंसचन क्षमत  असलेल्य  ि उपस  िंसचन योजन  म्हणनू 
मांजरू झ लेल्य  उपस  िंसचन योजन  
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अक्र महामंडळ प्रकल्प जिल्हा कालावधी वरे्ष या 
कालावधी 
तील वीि 

खर्च 
(रु.लक्ष)

या 
कालावधी 
तील प्रत्यक्ष 
सिंजर्त क्षेत्र 

(हेक्टर)

या 
कालावधीत 
आकारण्यात 

आलेली 
पाणीपट्टी 
(रु.लक्ष)

या कालावधीत 
विंलु केलेली 

पाणीपट्टी 
(रु.लक्ष)

वीिबील 
व 

आकारणी
रे् गणुोत्तर

वीिबील 
व विंलुीरे् 

गणुोत्तर

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

अ) महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे विकास महामंडळ

1 मकृखोजवम िनाई जिरिंाई पणेु 05-06 ते 11-12 7 3757 3679 209 91 17.98 41.29
2 मकृखोजवम परंुदर पणेु 06-07 ते 12-13 7 260 5949 88 88 2.95 2.95
3 मकृखोजवम िंीना माढा िंोलापरू 06-07 ते 12-13 7 220 12531 496 404 0.44 0.54
4 मकृखोजवम टेंभ ू िंातारा 09-10 ते 12-13 4 626 1920 0 0
5 मकृखोजवम वाकुडे िंांगली 11-12 ते 12-13 2 16 0 0 0
6 मकृखोजवम वांगणा िंातारा 11-12 ते 12-13 2 8 1064 0 0

ब) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ
7 तापाजवम मकु्ताईनगर िळगांव 98-99 ते 12-13 15 178 361 2 1 89.00 178.00

क) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ
8 जवपाजवम टेकेपार (गोिंीखदुच) गोंजदया 98-99 ते 12-13 15 703 45268 408 324 1.72 2.17
9 जवपाजवम धापेवाडा उसिंयो टप्पा-1 गोंजदया 05-06 ते 11-12 7 178 361 2 1 89.00 178.00

10 जवपाजवम वाघोलीबटुी उसिंयो रं्द्रपरू 06-07 ते 12-13 7 37.31 12562 80.28 17.06 0.46 2.19
11 जवपाजवम िंोंडयाटोला उसिंयो भंडारा 10-11 ते 12-13 3 60 0 0 0

इ) गोदािरी मराठिाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ
12 गोमपाजवम (वाबोंरी) मळुा प्रकल्प अहमदनगर 05-06 ते 12-13 8 7 957 0 5 1.40
13 गोमपाजवम तािनापरू उसिंयो टप्पा-1 अहमदनगर 07-08 ते 10-11 4 2 210 0 0
14 गोमपाजवम जनम्न तेरणा उस्मानाबाद 07-08 ते 10-11 4 43 1103 4 1 10.75 43.00
15 गोमपाजवम जवष्णपुरुी  प्रकल्प नांदेड 01-02 ते 11-12 11 621 121859 560 172 1.11 3.60

पवरविष्ट्ट क्र. 5.2

िंंदभचः जव.र्ौ. िंजमतीरे् पत्र क्र. 126जद. 23.4.2013 व 136जद. 30.4.2013 अन्वये प्राप्त झालेली माजहती

उपसा ससचन योजनांची ससचन क्षमता ि प्रत्यक्ष ससचनाची मावहती
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अ.क्र. उपसा ससचन योजना उपसा 
उंची 
(मी)

ससचनाचा 
कालावधी

स्तंभ क्र. 
3 मधील 
कालावधी 
तील एकूण 
वीज बील 
(रु.लक्ष)

भांडवली 
तरतदुीतनू 
भागववलेले 
वीज बील 
(रु.लक्ष)

देखभाल व 
दरुूस्तीच्या 
तरतदुीतनू 
भागववलेले 
वीज बील 
(रु.लक्ष)

टंचाई 
वनधीतनू 

भागववलेले 
वीज बील 
(रु.लक्ष)

पाणीपट्टी 
तनू 

भागववलेले 
ववज बील 
(रु.लक्ष)

थकबाकी 
(रु.लक्ष)

संकल्पपत 
ससचन 
क्षमता

वनर्ममत 
ससचन 
क्षमता 
(हेक्टर)

सरासरी 
प्रत्यक्ष 

ससचन क्षेत्र 
(हेक्टर)

शेरा

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
अ) महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे ववकास महामंडळ
1 ताकारी 219 2000-2013 2682 0 1858 0 824 0 27430 16407 3163
2 म्हैसाळ 269 2000-2013 3134 0 3085 0 280 0 81697 15239 4242
3 जनाई वशरसाई 169 2004-2012 1558 1302 238 18 0 0 15488 9342 493
4 परंुदर 356 2006-2013 260 13 0 146 102 0 25753 17968 1825
5 टेंभू 271 2009-2013 398 71 0 0 254 0 111856 3437 458
6 सीना-माढा 50 2007-2013 132 0 0 0 132 0 24550 10371 2159
7 वाकुडे 114 2011-2013 10 10 0 0 0 0 35107 2772 2200

2358 1396 238 164 488 0 321881 43890 7135
ब) तापी  पाटबंधारे ववकास महामंडळ
1 मकु्ताईनगर 44 1998-2013 125 40 85 3360 3360 361

125 40 85 3360 3360 361

वववरण पत्र क्र. 5.2
महामंडळशः वीजवबलांचा खचच व तो कोणत्या तरतूदीतून भागववला याचा तपशील
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अ.क्र. उपसा ससचन योजना उपसा 
उंची 
(मी)

ससचनाचा 
कालावधी

स्तंभ क्र. 
3 मधील 
कालावधी 
तील एकूण 
वीज बील 
(रु.लक्ष)

भांडवली 
तरतदुीतनू 
भागववलेले 
वीज बील 
(रु.लक्ष)

देखभाल व 
दरुूस्तीच्या 
तरतदुीतनू 
भागववलेले 
वीज बील 
(रु.लक्ष)

टंचाई 
वनधीतनू 

भागववलेले 
वीज बील 
(रु.लक्ष)

पाणीपट्टी 
तनू 

भागववलेले 
ववज बील 
(रु.लक्ष)

थकबाकी 
(रु.लक्ष)

संकल्पपत 
ससचन 
क्षमता

वनर्ममत 
ससचन 
क्षमता 
(हेक्टर)

सरासरी 
प्रत्यक्ष 

ससचन क्षेत्र 
(हेक्टर)

शेरा

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
क) ववदभच पाटबंधारे ववकास महामंडळ
1 टेकेपार 13 1998-2013 703 601 101 0 0 0 7710 7710 3018
2 गणपरू 15 2001-2013 0 0 0 320 320 33
3 अंभोरा 52 2005-2013 119 119 0 0 0 0 10701 10701 1618
4 धापेवाडा टप्पा-1 33 2006-2013 119 119 0 0 0 0 6700 6700 1919
5 वाघोली बटुी 42 2006-2013 37 37 0 4522 4522 1785
6 जामखदुद 32 2006-2013 0 0 0 353 353 48
7 वजबगाव 35 2007-2013 1 1 0 347 347 121
8 सोंड्या टोला 30 2008-2013 59 59 0 0 0 0 3605 3605
9 हरणघाट 35 2008-2012 45 45 0 4820 4820 2020

10 वकरवमर दरूर 30 2008-2012 10 10 0 2443 2443 240
11 गोगाव 25 2009-2013 1 1 0 578 578 133
12 डांगलुी 28 2011-2013 0 0 0 264 264 135
13 नंदवधदन 32 2011-2013 1 1 0 320 320 20
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अ.क्र. उपसा ससचन योजना उपसा 
उंची 
(मी)

ससचनाचा 
कालावधी

स्तंभ क्र. 
3 मधील 
कालावधी 
तील एकूण 
वीज बील 
(रु.लक्ष)

भांडवली 
तरतदुीतनू 
भागववलेले 
वीज बील 
(रु.लक्ष)

देखभाल व 
दरुूस्तीच्या 
तरतदुीतनू 
भागववलेले 
वीज बील 
(रु.लक्ष)

टंचाई 
वनधीतनू 

भागववलेले 
वीज बील 
(रु.लक्ष)

पाणीपट्टी 
तनू 

भागववलेले 
ववज बील 
(रु.लक्ष)

थकबाकी 
(रु.लक्ष)

संकल्पपत 
ससचन 
क्षमता

वनर्ममत 
ससचन 
क्षमता 
(हेक्टर)

सरासरी 
प्रत्यक्ष 

ससचन क्षेत्र 
(हेक्टर)

शेरा

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
14 सत्रापरू 27 2012-2013 1 1 0 3930 3930 418
15 रेगडी 25 2012-2013 1 1 0 647 647 17
16 अनखेडा 33 2012-2013 0 0 0 300 300 26

392 392 0 0 0 0 47560 39530 8500
ड) कोकण पाटबंधारे ववकास महामंडळ
1 वाही हर्द 45 * 351 351 182
2 वैतरणेश्वर 45 * 301 301 124

652 652 306
इ) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे ववकास महामंडळ
1 ववष्णपुरुी 54 1994-2012 2526 2526 28340 28340 9890
2 ब्रह्मगव्हाण टप्पा-1 50 1994-2013 123 123 3205 3205 341
3 भागडा चारी 65 2005-2012 6 6 307 307 125
4 उर्धवद मानार 56 2011-2013 20 13 3000 2048 690
5 वनम्न तेरणा 115 2007-2013 36 36 6890 6890 393

* वीज बीले 
पावासं 
कडून 
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अ.क्र. उपसा ससचन योजना उपसा 
उंची 
(मी)

ससचनाचा 
कालावधी

स्तंभ क्र. 
3 मधील 
कालावधी 
तील एकूण 
वीज बील 
(रु.लक्ष)

भांडवली 
तरतदुीतनू 
भागववलेले 
वीज बील 
(रु.लक्ष)

देखभाल व 
दरुूस्तीच्या 
तरतदुीतनू 
भागववलेले 
वीज बील 
(रु.लक्ष)

टंचाई 
वनधीतनू 

भागववलेले 
वीज बील 
(रु.लक्ष)

पाणीपट्टी 
तनू 

भागववलेले 
ववज बील 
(रु.लक्ष)

थकबाकी 
(रु.लक्ष)

संकल्पपत 
ससचन 
क्षमता

वनर्ममत 
ससचन 
क्षमता 
(हेक्टर)

सरासरी 
प्रत्यक्ष 

ससचन क्षेत्र 
(हेक्टर)

शेरा

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
6 ताजनापरू टप्पा-1 39 2007-2013 2 2 3622 3622 105
7 वांबोरी चारी 65 2007-2013 39 39 3568 3568 1165
8 उजनी ता कोपरगाव 31 2010-2013 2 2 507 507 93
9 कोहंडी-केळंगण 58 2011-2013 1 1 600 600 252

10 सपपरकेणे-शेलवववहर 47 2011-2013 5 5 590 590 192

2760 68 2684 0 0 50629 49677 13246
एकूण महाराष्ट्र राज्य 5635 1896 3007 164 488 0 424082 137109 29548

संदभदः ववशेर् चौकशी सवमतीचे प्रपत्र क्र. 5.3.57 ची मावहतीचा गोर्वारा
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आयसीएः 12800 हेक्टर सरासरी उपसा उंचीः 50 मी
अक्र. पीक प्रकल्प 

अहवालाती
ल पपकाची 
टक्केवारी

टक्केवारीनु
सार 

पीकक्षेत्र 
(हेक्टर)

सध्याचे 
पाणीपट्टीचे 
प्रचपलत 
दर (रु. 

प्रपत हेक्टर)

पाणीपट्टी (रु. 
लक्ष) (4x5)

20 टक्के 
स्थापनक 

कर      (रु. 
लक्ष)

एकूण 
पाणीपट्टी 
(रु.लक्ष) 
(6+7)

पपकक्षेत्राच्या 
प्रमाणात या 

पपकास 
लागणारा 

वीजपिलाचा 
खचच (रु.लक्ष)

एकूण पाणीपट्टी 
वीजपिलासहीत 

(8+9)

वीजपिला 
सहीत 

पाणीपट्टीचे 
प्रपत हेक्टरी 

दर

वीजपिलामु
ळे 

पाणीपट्टीत 
झालेली 

वाढ

पीकाची 
प्रकल्प 

अहवालात 
गहृीत 

धरलेली 
उत्पादकता 

(रु. प्रपत क्क्व)

एकूण 
उत्पादन 
(क्क्वटल)

प्रकल्प 
अहवाला 

नसुार 
पपकाचा दर 

(रु. प्रपत 
क्क्व.)

प्रकल्प 
अहवाला 

नसुार 
एकूण कृपि 
उत्पन्न (रु. 

लक्ष) 
(14x15)

सध्याच्या 
दर (रु. 

प्रपत क्क्व)

सध्याच्या 
दरानसुार 

नसुार 
एकूण कृपि 
उत्पन्न (रु. 

लक्ष) 
(14x17)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
अ) दहंुगामी पिके

1 पमरची 3 384 1350 5.18 1.04 6.22 0.62 6.84 1781 0.32 15 5760 2930 169 4000 230
3 384 1350 5.18 1.04 6.22 0.62 6.84 1781 0.32 169 4000 230

ब) खरीि पिके
2 सं. ज्वारी 5 640 240 1.54 0.31 1.84 1.03 2.88 449 0.87 40 25600 345 88 1500 384
3 िाजरी 10 1280 240 3.07 0.61 3.69 2.06 5.75 449 0.87 20 25600 300 77 1175 301
4 भुईमगु 50 6400 350 22.40 4.48 26.88 10.32 37.20 581 0.66 18 115200 996 1147 3700 4262
5 मका 5 640 240 1.54 0.31 1.84 1.03 2.88 449 0.87 50 32000 300 96 1175 376
6 भाजीपाला 2 256 600 1.54 0.31 1.84 0.41 2.26 881 0.47 91.25 23360 265 62 500 117
7 सयुचफूल 7 896 240 2.15 0.43 2.58 1.45 4.03 449 0.87 11 9856 1017 100 3700 365
8 तरू 5 640 240 1.54 0.31 1.84 1.03 2.88 449 0.87 15 9600 935 90 3200 307

84 10752 307 33.77 6.75 40.52 17.34 57.86 530 0.73 1660 6112
क) रब्बी पिके

9 गहू 10 1280 470 6.02 1.20 7.22 2.06 9.28 725 0.54 40 51200 470 241 1350 691
10 सं. ज्वारी 45 5760 350 20.16 4.03 24.19 9.29 33.48 581 0.66 26 149760 400 599 1520 2276
11 सयुचफूल 5 640 350 2.24 0.45 2.69 1.03 3.72 581 0.66 11 7040 1017 72 3700 260
12 हरिरा 2 256 350 0.90 0.18 1.08 0.41 1.49 581 0.66 12 3072 744 23 3000 92
13 भाजीपाला 3 384 1200 4.61 0.92 5.53 0.62 6.15 1601 0.33 91.25 35040 265 93 500 175

65 8320 544 33.92 6.78 40.70 13.42 54.12 814 0.50 1027 3495
एकूण एकंदर 152 19456 734 72.87 14.57 87.44 31.38 118.82 1042 0.42 2856 9838

प्रकल्प अहवालानसुार लागणाऱ्या 43.58 लक्ष यपुनट वार्षिक वीजेचा सध्याच्या दरानसुार एकूण वीज खचचः 31.38 रु. लक्ष प्रपत यपुनट वीजेचा खचच 0.50 रुपये 0.72
एकूण पाणीपट्टी वीज खचासहीतः 118.82 रु. लक्ष एकूण वीजेचा खचच 45.50 रु. लक्ष 200.36

वीज खचासहीत सरासरी पाणी पट्टीचा दरः 611 रु. प्रपत हेक्टर एकूण पीकउत्पन्नाच्या तलुनेत वीजेच्या खचाची टक्केवारी 1.59% 2.04%
टीपः सध्याचा वीजेचा दर रु. 0.72 प्रपत यपुनट हा सवलतीचा दर असनू महाराष्ट्र राज्य वीज पनयामक प्राधीकरणाने (MERC) पनधारीत केलेला दर हा 2.88 प्रपत यपुनट आहे. रु. 2.16 ची शासनाची सवलत आहे. 

पििरण ित्र क्र. 5.3
सीना-माढा उिसा ससचन योजना -पज. सोलािरू

प्रकल्ि अहिालानसुार ि सध्याचा प्रचपलत दरानसुार िाणीिट्टी ि कृपि उत्िन्न याचे तौलपनक पििरण  
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अ. क्र. उपसा ससचन योजना जजल्हा उपसा उंची 
(मी)

अद्ययावत 
मंजरू 

सिंमत (रु. 
िंोटी)

माचच 12 
पयंत 

झालेला 
खचच  (रु. 

िंोटी)

प्रिंल्ल्पय 
ससचन क्षेत्र 

(हेक्टर)

योजना 
िंायाल्ववत 
झालेले वर्च

जनू 2012 
पयंत 

जनमाण 
झालेले क्षेत्र 

(हेक्टर)

िंायाल्ववत 
झाल्या 
पासनू 
िंमाल 
वार्षर्िं 
प्रत्यक्ष 

ससजचत क्षेत्र 
(हेक्टर)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
अ) महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे विकास महामंडळ

1 दजहगाव सोलापरू 43 179 80 13335 0 0
2 सीना िंोळेगाव उस्मानाबाद 44 455 297 12584 0 0
3 मेहिंरी बीड 46 53 70 4048 0 0
4 जिराळा उस्मानाबाद 48 106 50 4047 0 0
5 सीना माढा सोलापरू 51 300 231 24550 2006-07 10371 2740
6 वािुंडे सांगली 62 773 99 35107 2011-12 2772 0
7 आष्टी सोलापरू 63 83 50 12780 0 0
8 एिंरुख सोलापरू 64 324 155 29905 0 0
9 जिरापरू सोलापरू 74 248 131 14200 0 0

10 िंवठे िंें जळ सातारा 75 8302 27 5784 2012 0
11 वांगणा सातारा 82 140 60 5082 2011-12 1452 714
12 बािी सोलापरू 84 308 189 21300 0 0
13 वसना सातारा 99 192 31 5880 0 0
14 सांगोला सोलापरू 100 153 0 10701 0 0
15 हणबरवाडी सातारा 102 101 0 3146 0 0
16 धनगरवाडी सातारा 125 87 0 3025 0 0
17 जनाई जिरसाई पणेु 170 412 260 15488 2004-05 9342 1248
18 जजहे िंठापरू सातारा 256 980 174 27500 0 0
19 िृंष्णा िंोयना सांगली 269 3042 1640 117322 2000-01 31646 7405
20 टेंभ ू सातारा 271 1417 1315 111856 2009-10 3437 1264
21 परंुदर पणेु 356 609 288 25753 2006-07 17968 3000

एकूण (अ) 18264 5147 503393 79000 16371
ब) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ

1 मकु्ताईनगर जळगाव 44 34 34 3360 1998-99 3360 361
2 प्रिंािा बरुाई धळेु 105 110 0 7439 0 0
3 िेळगांव बरेॅज प्रिंल्प धळेु 50 1068 213 11318 0 0
4 पद्मालय-2 जळगाव 51 167 72 13140 0 0
5 वरणगांव तळवेल प्रिंल्प जळगाव 71 822 307 27663 0 0

6 िुंऱ्हा वढोदा बलुढाणा 118 842 444 41437 0 0

7 सलुवाडे जामफळ िंनोली धळेु 117 789 9 52720 0 0
8 बोदवड परीसर जळगाव 130 1508 18 61934 0 0

एकूण (ब) 3833 1079 157077 3360 361

जववरण पत्र क्र. 5.4
2000 हेक्टरपेक्षा जास्त ससचन क्षमता असलेल्या ि उपसा ससचन योजना म्हणनू मंजरू झालेल्या उपसा ससचन योजना
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अ. क्र. उपसा ससचन योजना जजल्हा उपसा उंची 
(मी)

अद्ययावत 
मंजरू 

सिंमत (रु. 
िंोटी)

माचच 12 
पयंत 

झालेला 
खचच  (रु. 

िंोटी)

प्रिंल्ल्पय 
ससचन क्षेत्र 

(हेक्टर)

योजना 
िंायाल्ववत 
झालेले वर्च

जनू 2012 
पयंत 

जनमाण 
झालेले क्षेत्र 

(हेक्टर)

िंायाल्ववत 
झाल्या 
पासनू 
िंमाल 
वार्षर्िं 
प्रत्यक्ष 

ससजचत क्षेत्र 
(हेक्टर)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
क) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ

1 सोनापरू टोमटा उससयो चंद्रपरू 27 51 40 2441 2227 0
2 जिंरजमर दरूर चंद्रपरू 28 16 16 2443 2008-09 2443 391
3 सोंडयाटोला उससयो भंडारा 31 103 107 3605 2010-11 3605 0
4 पळसगाव आमडी उससयो चंद्रपरू 32 70 19 3699 0 0
5 सत्रापरू उससयो नागपरू 35 71 55 3930 2012-13 1499 418
6 झािीनगर उससयो गोंजदया 43 45 45 4225 0 0
7 वाघोलीबटुी उससयो चंद्रपरू 20 42 47 4542 2006-07 4522 2580
8 रजेगांविंाटी उससयो गोंजदया 38 87 52 4560 0 0
9 हरणघाट चंद्रपरू 24 26 26 4820 2007-08 4820 2453

10 तेढवा जिवणी उससयो गोंजदया 32 107 30 4938 0 0
11 वधा बरेॅज उससयो यवतमाळ 33 190 16 5663 0 0
12 बोरघाट उससयो-1 चंद्रपरू 34 121 29 6218 0 0
13 पणुा बरेॅज-2(नेरधामणा) अिंोला 26 638 200 6954 0 0
14 सरेुवाडा उससयो भंडारा 37 69 17 7050 0 0
15 िंरजखेडा उससयो भंडारा 28 151 69 8050 200 0
16 धापेवाडा उससयो टप्पा-1 गोंजदया 34 186 110 8050 2006-07 6700 2131
17 जनम्न चलुबंद प्रिंल्प भंडारा 12 117 74 8876 0 0
18 धापेवाडा उससयो टप्पा-2 गोंजदया 60 917 369 98558 0 0
19 जजगाव प्रिंल्प बलुडाणा 47 4425 854 101088 0 0

एकूण (क) 1788 768 73138 19316 5842
ड) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ

वनरंक
इ) गोदािरी मराठिाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ

1 ताजनापरू  टप्पा-1 अहमदनगर 39 43 30 3622 2007-08 3622 150
2 ब्रम्हगव्हाण उससयो औरंगाबाद 31 27 27 4205 1994-95 3205 1577
3 जवष्णपुरूी प्रिंल्प नांदेड 54 580 580 28340 1994-95 17950 13029

4
िृंष्णा मराठवाडा प्रिंल्प 
उ.सस.यो टप्पा-2 उस्मानाबाद 239 2112 201 36708 0 0

5
िृंष्णा मराठवाडा प्रिंल्प 
उ.सस.यो टप्पा-1 उस्मानाबाद 209 1192 216 50480 0 0
एकूण (इ) 3953 1054 123355 24777 14756

41 एकूण एकंदर (संख्या 41) 27839 8048 856963 126453 37330
संदभचः प्रपत्र क्र.5.1.25 नसुार प्राप्त झालेली माजहती
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प्रकरण क्र. - 6 

    क        ण    

अन क्र णणक  

परिच्छेद 
क्रम ांक रिषय 

6.1 जलसांपद  रिभ ग च्य  प्रकलप ांििील गणुित्त  रियांत्रण म गील भरूमक  

6.2 प टबांध िे प्रकलप ििील गणुरियांत्रण पध्दतीची िैरिष्ट्य े

6.2.1 ब ांधक म स मग्री 

6.2.2 ब ांधक म पध्दती (Workmanship) 

6.2.3 रिरिर्ददष्ट्टे ि िक िे 

6.2.4 च चण्य  

6.3 प्रचरलत गणुित्त  रियांत्रण 

6.3.1 गणु रियांत्रण यांत्रणेची स्थ पि  

6.3.2 प्रचरलत गणुित्त  रियांत्रण यांत्रणेची क ययपध्दती 

6.3.3 गणु रियांत्रण यांत्रणेची प्रचरलत ि ख स्ति ते मांडळस्ति ििील क ययप्रण ली 

6.3.4 गणु रियांत्रण यांत्रणेम र्य त ि सि स स दि होण िे अहि ल 

6.4 पणूय झ लेलय  प्रकलप ांब बत धिण सिुरितत  सांघटिेम र्य त किण्य त येण िी क ययि ही 

6.4.1 धिण ििील रिरिध उपकिणे ि तय ांची सद्यस्स्थती 

6.4.2 धिण सिुरितत  सांघटिेची परिण मक िकत   

6.5 ि ज्य तील रिरिध धिण ांस ठी ब ांधलेलय  कोलग्र ऊट मेसििीची दमििक्ती 

6.6 िेत्रीय स्ति िि प्रतयि होण -य  ब ांधक म ांच्य  गणुित्त  रियांत्रण ची िमिु  पह णी 

6.6.1 गोसीखदुय ड ि  क लि  अस्तिीकिण क म 

6.6.2 गोद ििी िदीििील 11 बिेॅजसच्य  ब ांधक म तील त्रटुी 

6.6.3 टेमघि प्रकलप 

6.6.4 त िळी प्रकलप 

6.7 गणुरियांत्रण रिषयक प्ररििण 

6.8 सकृद्दियिी गणुित्त  रियांत्रण पध्दतीमध्ये ज णिलेलय  त्रटुी 

6.9 गणुित्त  रियांत्रण च्य  क ही िेगळ्य  पध्दती 

6.9.1 प्रध िमांत्री ग्र मसडक योजिेमध्ये ि बिण्य त आलेली गणु रियांत्रण  रिषयीची पध्दत 

6.9.2 मह ि ष्ट्र जलसधु ि प्रकलप - गणुित्त  रियांत्रण पध्दती 

6.10 गणुित्त  रियांत्रण स ठी एक प्रस्त रित पध्दती 
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प्रकरण क्र. 6 
    क        ण    

6.1 जलस पद  ण भ   च्य  प्रकलप   र ल   ण    णनय त्रण     ल भणू क :- 

उपलब्ध िैसर्दगक जलसांपत्तीच  ि पि करूि रपण्य च्य  प ण्य ची, िेतीस ठी ससचि ची ि औद्योरगक 
प णीि पि ची गिज भ गरिण्य स ठी प टबांध िे प्रकलप ब ांधले ज त त.  तय स ठी धिण, बांध िे, क लिे, रितरिक  
िगैिे प र्दथि प्रण ली (infrastructure) उभ ित ांि ची सिय क मे सांकलपरचत्र प्रम णे ि िक ि प्रम णे 
उभ िण्य स ठी आरण पढुील रकतयेक दिके ती ससु्स्थतीत िह िीत य स ठी, तय ांच्य  ब ांधक म चे िेळी 'गणुित्त  
रियांत्रण' कसोिीिे अांमल त आणण्य ची आिश्यकत  असते.  प टबांध िे प्रकलप मध्ये प णी स ठरिण्य स ठी 
ब ांधलेलय  धिण प सिू ते थेट िेत त प णी पोहोचेपयंत िगेिेगळ्य  प्रक िच्य  ब ांधक म ांची सलग स खळी 
असते ि तय तील एख द  दिु  जिी कमजोि ि रहल  तिी तय  प्रकलप चे सांकस्लपत उरद्दष्ट्ट प ि प डले ज ऊ िकत 
ि ही.  य मळेु प्रकलप तील प्रतयेक घटक ची गणुित्त  च ांगली असणे अतयांत महति चे आहे.   

 

प्रकलप तील कोणतय ही ब ांधक म ची सांकलपरचते्र कित ि  सांभ व्य कोणतय ही प्ररतकूल 
परिस्स्थतीमध्ये तय चे स्थैयय रटकूि ि हील (structural stability) असे प रहले ज ते.  पिांतु तय चबिोबि 
जलि स्त्र च्य  तति ांिसु ि प णी स ठरिणे ि  ि हूि िेणे ही क मेही (hydraulic functioning) 
सांकलपरचत्र प्रम णे प ि पडतील य ची दित ही ब ांधक म कित ि  घ्य िी ल गते.  तय मळेु गणुित्त  रियांत्रण 
क ययक्रम त ि उरद्दष्ट्ट त य  दोन्ही गोष्ट्टींच  सम िेि अस ि  ल गतो.  कोणतय ही ब ांधक म त, ल गण िी स मग्री 
(म ती, मरुुम, ि ळू, दगड, रसमेंट, लोखांड िगैिे) आरण ि स्तरूिर्दमती प्ररक्रय  (Workmanship) म्हणजेच 
म ती/मरुूम भि ि, दगडी/कोलग्र ऊट/क ाँक्रीट ब ांधक म उभ िणे य  दोन्हीमध्ये अिकु्रमे अांगभतू गणुित्त  
(inherent qualities) आरण ब ांधक म रिर्दमतीतील गणुित्त  य  दोन्ही गोष्ट्टी सांकलपरचत्र प्रम णे आरण 
क म च्य  रिर्दिरदष्ट्ट ांप्रम णे (as per specifications) असतील हे पह िे ल गते.  तय चबिोबि जलरिमोचक, 
स ांडि , तय ििील लोखांडी दिि जे य  धिण च्य  घटक ांची उरद्दष्ट्टस ध्यत  (functional capability) र्लद्रपू 
होत आहे ि  हे पह णेही आिश्यक असते.  स ांडव्य ची उजा-रिलय िमत  (energy dissipation) आरण 
क लि /रितरिक  य ांची िहििमत  रियोजि प्रम णे िह िी य स ठीही  ब ांधक म कित ि  तय ांची  गणुित्त  ि 
िचि  सांकलपरचत्र प्रम णे ि िक ि प्रम णे आहे ि  हेही पह ि ेल गते.   
 

6.2 प ट    रे प्रकलप  र ल   णणनय त्रण पध्दत     ैणिष्ट्ये:- 

 प टबांध िे प्रकलप त बिीच भ ांडिली गुांतिणकू कि िी ल गते.  तय प सिू रमळण िे अपेरित र् यदे 
आरण होण ि  खचय य ांच  गणु ांक ततक लीि आर्दथक म पदांड त बसत असेल तिच प्रकलप अहि ल स 
प्रि सकीय म न्यत  रमळूि आर्दथक उपलब्धतेिसु ि प्रकलप चे क म ह ती घेऊि यथ िक ि पणूय केले ज ते.   
अन्िेषण ि सिेिण य द्व िे उपलब्ध झ लेलय  िेत्रीय म रहतीच्य  आध िे प्रकलप ची सांकलपरचते्र ि िक िे 
बिरिले ज त त.  प्रि सकीय म न्यत  रमळूि आर्दथक तितदू होऊि प्रतयि क म स सरुुि त होण्य पिूी रिरिध 
घटक ांस ठी तपिीलि ि सिेिण ि अन्िषेण करुि ब ांधक मपिूय सांकलपरचते्र ि िक िे तय ि करुि रिरिध 
घटक ांि  त ांरत्रक म न्यत  (Technical Sanction) रदली ज ते.  क म ची प्रतयि गणुित्त  ही य  सांकलपरचत्र ांिी 
ि िक ि ांिी ससुांगत अस िी ल गते.  अि  प्रकलप च्य  सियच घटक ांची क मे (धिण-क लि -रितरिक -
िेतच -य -रिमोचक) सांकलपरचत्र प्रम णे झ ली तिच तय प सिू सांकस्लपत र् यदे/ल भ रमळू िकत त.   
 
 क िख न्य मध्ये तय ि केलेलय  तय ि म ल ची (िह िे, िेरिजिेटि, पांखे, रमक्सि, िॉसिग मिीि िगैिे) 
गणुित्त  तप सण्य स ठी उतप रदत एकूण सांख्येपैकी क ही टक्के िग रििडूि (by random selection 
method) तय ांची िमिु  च चणी घेतली ज ते.  ही च चणी व्यिस्स्थत असली की उतप रदत सिय म ल योग्य 
गणुिते्तच  आहे असे समजले ज ते,  क िण एक च पध्दतीिे एक च प्रक िच्य  म ल ची रिर्दमती केलेली असते.  
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गेलय  क ही दिक प सिू म त्र य  रिच िसिणीत सधु िण  होऊि िमिु  पह णी ऐिजी तय ि म ल च  (finished 
product) प्रतयेक घटक बिरित ि  तसेच घटक ांची जोडणी कित ि  जी पध्दत (system) असते तय मध्येच 
गणुित्त  रियांरत्रत केली ज ते ि रतची जब बद िी तय  तय  टप्पप्पय ििील रियांत्रक ची असते.  य ल  ISO 9000 / 
14000 पध्दती म्हणत त. 
 
 प टबांध िे प्रकलप म्हणजे रिरिध प्रक िच्य  क म ांची स खळी असते ि तय  स खळीतील प्रतयेक दिु  ह  
रततक्य च महति च  असतो.  प्रकलप च्य  कोणतय ही घटक त उद . जलरिमोचक, स ांडव्य ििील दिि जे, 
उजा-रिलय, धिण तील प झि (seepage), क लव्य ची िहििमत , तय ििील ब ांधक मे य पैकी कोणतय ही 
घटक मध्ये क ही त्रटुी असलय  तिी, इति सिय घटक व्यिस्स्थत असिूही, प्रकलप चे सांकस्लपत उरद्दष्ट्ट स ध्य 
केले ज ऊ िकत ि ही.  प्रतयेक घटक ल  पेल व्य  ल गण -य  जोि िसु ि (force) सांकलपरचत्र केले ज ते; 
म्हणजे म ती, प णी य ांच  भ ि, ि -य च  जोि, भकूां प िे रिमाण होण िे तििण (acceleration) िगैिे.  य पैकी 
क ही जोि अरिस्श्चत स्िरुप चे (unpredictable) असलय मळेु आरण ब ांधक म स मग्रीची  त कदही  ठि रिक 
(finite) िसलय मळेुच सांकलपरचत्र त 'स्थैयय रिदेि ांक' (factor of safety) य  सांकलपिेच  अिलांब केल  ज तो.  
तय िसु ि ब ांधक म तील स मग्रीची जी अांगभतू अांरतम त कद/िमत  (strength) असते स म न्यपणे रतच्य  1/3 
एिढ च त ण (stress) तय  ब ांधक म िि येईल अि  रितीिे सांकलपरचते्र तय ि केली ज त त.   
 

लोखांड, िज्रचणूय, दगड य स िख्य  homogeneous material ची त कद रिस्श्चत मोजत  येत असली 
तिी म तीभि ि, सांध िक, दगडी ब ांधक म, कोलग्र ऊट हे रिरिध घटक ांचे रमश्रण असलय मळेु 
(heterogeneous) ि ती बिरित ि ची क ि रगिीही क हीिी अरिस्श्चत दजाची असलय मळेु तय ांची 
त कद/िमत  (strength) कमी ज स्त होऊ िकते.  धिण सकि  ब ांधक म य मध्ये िेगिगेळ्य  स मग्रीिे 
ब ांधलेले घटक एकत्र आले असत त.  य पैकी सिय घटक ांची गणुित्त  उत्तम असिू एक घटक जिी कमी 
गणुिते्तच  असल  तिी तो रटक ि धरु िकत ि ही ि सिय ब ांधक म रिरुपयोगी ठरु िकते.    क लव्य च्य  
िेकडो ब ांधक म ांपैकी (cross drainage works) एख दे जिी कमी गणुिते्तचे असलय मळेु पडले तिी ते दरुुस्त 
होईपयंत सकि  ििे ब ांधेपयंत तय पढेु क लव्य तिू प णी ज ऊ िकत ि ही.  क लिे आरण रितरिक  य ांचे 
गणुित्त  रियांत्रण कित ि  ही क मे रिखिुलेलय  स्िरुप ची ि ब-य च रिस्ततृ िेत्र त पसिलेली असलय मळेु 
तय ांच्य  गणुिते्तकडे अरधक क ळजीपिूयक पह ण्य ची आिश्यकत  असते.   

 य  परिस्स्थतीमळेु ब ांधक म प्ररक्रयेतील प्रतयेक टप्पप्पय िि गणुरियांत्रण कसे किण्य ची आिश्यकत  
आहे ते पढेु रदले आहे. 
 
6.2.1     क   स  ग्र :-   प्रकलप स ठी म ती, मरुुम, ि ळू, खडी, दगड, िज्रचणूय ि लोखांड य  गोष्ट्टी 
ल गत त.  य पैकी लोखांड, िज्रचणूय ि दगड य ांची गणुित्त  तप सणे तुलिेिे सोपे असते, क िण तय ांची 
त कद/िमत  च चण्य ांद्व िे मोजत  येते.  पिांतु इति म ल एक च प्रक िच  (homogeneous) िसतो.  तय मळेु 
तय च्य  स्िीकृतीस ठी ख लची ि ििची मयाद  ठििूि तय  मयादेतील (range) म ल ब ांधक म स ठी योग्य 
ठिरिल  ज तो.  य स ठी तय िि रिरिध प्रक िच्य  च चण्य  तय ांची िमत  (strength) अजम िण्य स ठी 
ब ांधक मपिूय केलय  ज त त.  अिी सि सिी सकि  ठि रितक रिश्ि स हय तेची  िमत  गहृीत धरुि म ती 
भि ि ची ि दगडी ब ांधक म ची सांकलपरचते्र केली ज त त.  ब ांधक म चे िेळी िेत्रीय च चण्य  करुि प्रतयि 
भि ि ची ि  दगडी ब ांधक म ची िमत  य  मयादेत आहे ि  हे प रहले ज ते.  खडी, ि ळू ि िज्रचणूय य ांचे 
िेगिगेळ्य  प्रम ण त रमश्रण करुि अपेरित त कद (strength) असलेलय  सांध िक चे रमश्र सांकलपि 
(concrete mix design) केले ज ते. 
 
6.2.2     क   पध्दत  (Workmanship):-  योग्य तय  गणुिते्तची स मग्री ि पिली तिीही तय प सिू 
अकुिल मजिू, कुिल क ि गीि आरण यांत्रस मगु्री य ांच्य  सह य्य िे रिरिरित पध्दत ि परुि ब ांधक म 
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(म तीभि ि, दगडी ब ांधक म, सांध िक, कोलग्र ऊट मधील  दगडी ब ांधक म, सलोह सांध िक, िगैिे) कि िे 
ल गते.  य मळेु ब ांधक म च्य  पध्दतीििही  रियांत्रण ठेि ि ेल गते.  ब ांधक म च ल ूअसत ि  िेत्रीय च चण्य  
घ्य व्य  ल गत त.  स च्य त घ लिू मॉटयिचे ि सांध िक चे ठोकळे सकि  दांडगोल तय ि करुि तय ांची 3 रदिस/7 
रदिस/21 रदिस/3 मरहिे/6 मरहिे/1 िषय अि  क ल िधीिांति दमि िमत  (compressive strength) घेतली 
ज ते.  दगडी/क ाँक्रीट/कोलग्र ऊट ब ांधक म तिू सिधियांत्र चे सह य िे दांडगोल (cylindrical core) क ढूि 
तय ांची त कद अजम िली ज ते.  ब ांधक म ची प िगम्यत  (permeability) मोजली ज ते. 
 
6.2.3 ण णनर्ददष्ट्टे (Specifications)   नक िे:-   ब ांधक म स मग्री किी अस िी, ब ांधक म ची पध्दरत 
किी अस िी, ब ांधक म च ल ूअसत ि  ि पणूय झ लय िि कोणतय  च चण्य  रकती ब ांधक म झ लय िि घ्य व्य त 
ह  सिय तपिील क म च्य  रिर्दिरदष्ट्ट ांमध्ये रदलेल  असतो.  सांकलपरचत्र िसु ि क म चे तपिीलि ि/घटकि ि 
िक िे केले ज त त.  सिय ब ांधक म हे य  रिर्दिरदष्ट्ट ांप्रम णे ि िक ि प्रम णे होत आहे ि  हे पह ण्य ची मलूभतू 
जब बद िी ब ांधक म यांत्रणेची असते ि तय िि सांरियांत्रण स्ितांत्र गणुित्त  रियांत्रण यांत्रणेम र्य त ठेिले ज ते. 
 
6.2.4    ण्य :-   प्रकलप च्य  अन्िषेण च्य  िेळी, प्रतयि क म सरुु होण्य पिूी, ब ांधक म च ल ूअसत ि  
तसेच क म पणूय झ लय िि प्रयोगि ळेत आरण िेत्रीय स्ति िि रिरिध प्रक िे च चण्य  घेतलय  ज त त.  तय स ठी 
मेिी (Maharashtra Engineering Research Institute) ि रिक मध्ये, गणुित्त  रियांत्रण मांडळ ांम र्य त ि 
ब ांधक म यांत्रणेम र्य त गिजेिसु ि प्रयोगि ळ  उभ िलय  ज त त.  तय मध्ये सिय स धिे ि सयांते्र बसरिली ज त त 
ि सिय प्रक िच्य  च चण्य  घेण्य स ठी सांबांरधत कमयच िी ि अरभयांतय ांि  आिश्यक ते प्ररििण रदले ज ते. 
 
 थोडक्य त म्हणजे प्रतयेक घटक चे क म पणूयति पयंत िेत ि  ठि रिक पध्दत (system) असते.  य  
पध्दतीच्य  प्रतयेक टप्पप्पय िि गणुरियांत्रण केले ति सिय घटक आरण अि  घटक ांच्य  स खळीतिू उभ िल  
ज ण ि  प्रकलप य ची गणुित्त  चोख ि हील  ही सांकलपि  तय म गे असते.  य  प्रस्त रित पध्दतीचे रििेचि 
सिात िेिटी केले आहे.  तय पिूी प्रचरलत गणुित्त  रियांत्रण पध्दतींच  आढ ि  पढुीलप्रम णे आहे. 

6.3 प्र णलत   ण    णनय त्रण:- 

गणुित्त  रियांत्रण त कोणकोणतय  गोष्ट्टींकडे लि रदले प रहजे य ब बत िि रदलेल  तपिील पह त  
सांकस्लपत गणुित्त  रियांत्रण पद्धती तय  कसोटीिि रकतपत उतिते ते पह णे आिश्यक ठिते. 

 
कोणतेही ब ांधक म हे तय स ठीच्य  िक ि प्रम णे आरण स्पेरसरर्केिि प्रम णे केले ज त आहे ि  हे पह ण्य ची 
मलूभतू जब बद िी ही मह ि ष्ट्र पी.डब्लय.ुडी. मनॅ्यअुल प्रम णे जो अरभयांत  तय  क म ची मोजम पे घेऊि तय ची 
िोंद म पपसु्तक त (Measurement Book) कितो तय ची आरण जे अरभयांते तय  म प ांची टक्केि िीिे 
पडत ळणी कित त तय ांची सांयकु्तपणे असते.   मह ि ष्ट्र ि सि च्य  जलसांपद  रिभ ग िे परिपत्रक क्र. Project 
2009/C 181/2009/MP2, dated 28/5/2009  (सांदभय: परिरिष्ट्ट क्र. 6.1) िसु ि पनु्ह  स्पष्ट्ट केले आहे की,  
गणुित्त  रियांत्रण ची प्र थरमक जब बद िी ही ब ांधक म यांत्रणेची ि क म ची म पे िोंदरिण -य  अरधक -य ांची 
असिू गणुरियांत्रण यांत्रण  तय च्य िि र्क्त सांरियांत्रण ठेिते.  सियस म न्यपणे लह ि  स्िरुप च्य  क म िि 
स्ितांत्र अिी गणुित्त  रियांत्रण यांत्रण  िसते ि ती सांपणूय जब बद िी ब ांधक म यांत्रणेचीच िह ते.  पिांतु मोठ्य  ि 
महति च्य  क म मध्ये गणुित्त  रियांत्रण चे क म स्ितांत्र यांत्रणेकडे सोपरिले असते.  य च  उदे्दि एिढ च की 
क म करूि घेण्य ची  जब बद िी  असण -य  ब ांधक म यांत्रणेकडेच केिळ गणुित्त  रियांत्रण ची जब बद िी ि 
ठेित  क म च्य  प्रगतीिी सांबांध िसलेलय  स्ितांत्र गणुित्त  रियांत्रण यांत्रणेकडूि सांरियांत्रण चे क म अरधक 
रि:पिप तीपणे  प रहले  ज ईल.  स म न्यपणे ही यांत्रण  स्ितांत्र अि  अधीिक अरभयांत , गणु रियांत्रण 
मांडळ ांतगयत असते ि ते सांबांरधत क म च्य  व्य प्पतीिसु ि ि स्िरुप िसु ि मखु्य अरभयांतय ांच्य  / मह मांडळ ांच्य  
क ययक िी सांच लक ांच्य  / ि सि च्य  रियांत्रण ख ली स्ितांत्रपणे क म कित त.  उदे्दि एिढ च की तय ांच्य िि 
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ब ांधक म ची जब बद िी असण -य  यांत्रणेच  दब ब अस ू िये ि तय ांिी आपले क म स्ितांत्रपणे  ि 
रि:पिप तीपणे कि िे.  

 
मह मांडळे रिमाण झ लय िांति क ही प्रकलप ांच्य  रिरिद ांमध्येच गणुित्त  रियांत्रण चे क म ि सि ि 

ठेकेद ि य ांि  म न्य असलेलय  स्ितांत्र गणुित्त  रियांत्रण सलल ग ि म र्य त केले ज ण्य ची तितदू केली होती.  
सध्य  प्रगतीपथ िि असलेलय  मह ि ष्ट्र जलसधु ि प्रकलप ांतगयत (MWSIP) क ही प्रकलप ांच्य  क लव्य ििील 
दरुुस्तीच्य  (remodelling of infrastructure) क म स ठी Third Party Quality Control म्हणिू गणुित्त  
रियांत्रण क म स ठी रिरिद  बोल िूि अि  त ांरत्रक सलल ग ि कां पिीम र्य त य  क म ििील गणुित्त  रियांत्रण 
प रहले ज त आहे.  

ििील तीिही पध्दती (अधीिक अरभयांत  गणुरियांत्रण, गणुित्त  रियांत्रण सलल ग ि, त्रयस्थ गणुित्त  
रियांत्रण सांस्थ ) सध्य  अांमल त असलय मळेु धिण, बि ज, बांध िे, मोठे जलसेत,ू य स िख्य  एक च रठक णी 
असलेलय  क म ांस ठी  कोणती  यांत्रण  अरधक परिण मक िक ठिेल हे प हूि तय  क म ांच्य  रिरिद ांमध्ये  
तय प्रम णे तितदू केली प रहजे.  क लि,े अस्तिीकिण, क लव्य ांििील ब ांधक मे, रितरिक ांची क मे य स िख्य  
रिखिुलेलय  क म ांिि कद रचत त्रयस्थ गणुित्त  रियांत्रण सांस्थ  अरधक परिण मक िक  ठरु िकेल.  धिणे, 
बि ज, मोठे जलसेत ू य स िख्य  क म ांिि अधीिक अरभयांत  गणुरियांत्रण मांडळ रिि य गणुित्त  रियांत्रण 
सलल ग ि कििी अरधक च ांगली गणुित्त  ि खत  येईल.  तय िसु ि धोिण तमक रिणयय घेऊि तय  तय  प्रक िच्य  
क म ांच्य  रिरिद ांमध्ये गणुरियांत्रण स ठी तितदू किणे आिश्यक आहे. 
 
6.3.1   ण णनय त्रण य त्रणे   स्थ पन :-  
 

 आपलय  देि स स्ि तांत्र्य रमळ लय िांति आरण मह ि ष्ट्र ि ज्य स्थ पि होण्य पिूीप सिू ि ज्य त सियत्र 
प टबांध िे रिभ ग म र्य त मोठे/मध्यम/लघ ुप्रकलप ांची क मे मोठ्य  प्रम ण िि ह ती घेण्य त आली. सरुुि तील  
सिय  प्रकलप ांचे गणु रियांत्रण हे प्रकलप चे क म किण -य  ब ांधक म यांत्रणेम र्य तच किण्य त येत होते.  तय  
करित  गणुरियांत्रण स ठी आिश्यक स धिे ि उपकिणे ब ांधक म यांत्रणेकडे ठेिूि िेत्रीय गणुरियांत्रण च चण्य  
घेण्य त येत होतय .  सांध िक (क ाँक्रीट) च चण्य  य  िरजक असलेलय  अरभय ांरत्रकी मह रिद्य लय ांच्य  
प्रयोगि ळेमध्ये आरण मह ि ष्ट्र अरभय ांरत्रकी सांिोधि सांस्थ  (मेिी), ि रिक य  सांस्थेच्य  स्थ पिेिांति (सि 
1960) तेथील प्रयोगि ळेत घेण्य त येत होतय . 
 
 म तीच्य  धिण चे तांत्रज्ञ ि तय िेळी ििीिच असलय मळेु तय स ठी धिणस्थळ ििच प्रयोगि ळ  
उभ रुि च चण्य  (tests)  घेतलय  ज ऊि धिण चे सांकलपरचत्र बिरिले ज त होते ि ब ांधक म चे िेळी िेत्रीय 
च चण्य  घेतलय  ज त होतय .   तय िांति क ही मोठ्य  धिणस्थळी (क ाँक्रीट, दगडी ब ांधक म ि म तीचे धिण) 
ससुज्ज प्रयोगि ळ  स्थ पि करुि अन्िेषण धीि ि प्रगरतपथ ििील ब ांधक म च्य  प्रयोगि ळेतील च चण्य  तेथे 
घेतलय  ज ऊ ल गलय .   मध्यम ि लघ ुधिणस्थळी म त्र िेत्रीय च चण्य  ि क ही दैिांरदि च चण्य  (रसमेंट, 
मॉटयि, क ाँक्रीट िगैिे) घेत  येतील अि च प्रयोगि ळ ांची  स्थ पि  किण्य त आली.  य  च चण्य बद्दलचे 
प्ररििण मेिी ि रिक आरण इति मोठ्य  प्रयोगि ळ ांमध्ये अरभयांतय ांि  ि त ांरत्रक सह यक ांि  आिश्यकतेिसु ि 
तय  तय  िेळी देण्य त आले. 
 
 सि 1978-84 य  क ल िधीत मह ि ष्ट्र तील 8 मोठ्य  प्रकलप ांि  ब ह्यअथयसह य्य प्र प्पत झ लय िे (ि 
ज गरतक ब ाँकेच्य  अटीमळेु) य  प्रकलप ांच्य  गणुरियांत्रण क म स ठी ि सि रिणयय प टबांध िे रिभ ग 
क्र.5178/5853/(169)एम.ओ.एि-1 रद. 04/12/1979 अन्िये 01-01-1980 प सिू गणुरियांत्रण मांडळ ची 
(मांडळ ांतगयत 5 रिभ ग ांची) पणेु येथे स्थ पि  किण्य त आली. सदिील मांडळ हे मखु्यअरभयांत , कोयि  प्रकलप, 
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पणेु य ांचे अरधपतय ख ली होते. टप्पप्पय टप्पप्पय िे क म च्य  रिकडीिसु ि/गिजेिसु ि इति प्रकलप ांचे (ब ह्य 
अथयसह स्य्यत प्रकलप व्यरतरिक्त) गणुरियांत्रण चे क म देखील य  मांडळ ांम र्य त किण्य त येत होते. 
 

 सि 1996-98 य  क ल िधीत रिरिध प टबांध िे रिक स मह मांडळ ांची स्थ पि  किण्य त आली. 
मह मांडळ ांच्य  रिर्दमतीमळेु प टबांध िे प्रकलप ांची क मे रिहीत क लमयादेत पणूय किण्य चे रियोजि असलय मळेु 
तय  क म ांच  िगे पह त  ि अस्स्तति त असलेलय  गणु रियांत्रण मांडळ, पणेु क यालय च्य  अस्थ पिेििील 
क म च  बोज  लि त घेत  गणु रियांत्रण च्य अस्थ पिेत ि ढ किण्य च्य  दृष्ट्टीकोि तिू ि सि रिणयय प टबांध िे 
रिक स आढ ि -1099/4167/(36/88)आ(मोप्र) रद. 13-05-1999 अन्िये रद. 01-06-1999  प सिू आणखी 
एक  गणु रियांत्रण मांडळ ची (4 रिभ ग सरहत) औिांग ब द येथे स्थ पि  किण्य त आली. ब ांधक म यांत्रणेकडील 
अस्स्तति त असलेलय  प्रयोगि ळ  य  यांत्रणेकडे िगय किण्य त आलय . सदिील मांडळ हे सि 2004 प सिु 
मखु्य अरभयांत  ि सहसरचि (द ि प्र) मुांबई य ांचे अरधपतय ख ली होते. सि 2005 ते 2010 य  क ल िधीत 
मखु्य अरभयांत , कोयि  प्रकलप, पणेु य ांचे अरधपतय ख ली ि 12/2010 प सिू मखु्य अरभयांत , सांकलपि, 
प्ररििण, सांिोधि ि सिुरितत , मह ि ष्ट्र अरभय ांरत्रकी प्ररििण प्रबोरधिी, ि रिक य ांचे अरधपतय ख ली आहे. 

 

रिदभातील गोसीखदुय य  मोठ्य  प्रकलप स कें द्र ि सि कडूि ि ष्ट्रीय प्रकलप च  दजा प्र प्पत झ लय िे ि 
स्ितांत्र गणुित्त  रियांत्रण यांत्रण  किण्य त य िी ही अट घ तलय मळेु, ि सि रिणयय जलसांपद  रिभ ग-
2009/(126/2009)रििद -3/आ(प्ररि) रद. 27-07-2009 अन्िये रद.01-08-2009 प सिू गणुित्त  रियांत्रण 
मांडळ, ि गपिू (4 रिभ गीय क यालय ांसह) य  क यालय ची स्थ पि  किण्य त आली. 

 
अि प्रक िे िेळोिेळी ि सि िे घेतलेलय  रिणयय िसु ि मह ि ष्ट्र ि ज्य त गणु रियांत्रण चे क म स ठी, 3 

गणुित्त  रियांत्रण मांडळ क यालये, 11 रिभ गीय क यालये, 44 उपरिभ गीय क यालये आरण 69 प्रयोगि ळ  
सध्य  क ययित आहेत.  य  क यालय ांस ठी आकृतीबांध मांजिू किण्य त आल  असिू मांडळ क यालय स ठी  28, 
रिभ गीय क यालय ांस ठी, ि उपरिभ गीय क यालय स ठी प्रतयेकी 25 पदे रिमाण किण्य त आली आहेत.  
तय च बिोबि मेिी ि रिक येथे सिय प्रक िच्य  च चण्य  घेण्य स ठी ससुज्ज प्रयोगि ळ  आहे. 

तक्त  क्र. 6.1 
सद्यस्स्थत त   णणनय त्रण य त्रणे  र्फ त तप सण  करण्य त येण -य  प्रकलप       णित  

अ.
क्र. 

गणुरियांत्रण मांडळ चे 
ि ि गणुरियांत्रण रिभ ग चे ि ि  

गणुरियांत्रण रिभ ग ांतगयत असलेले प्रकलप 

मोठे मध्यम उपस   लघ ु ठेि 
तति ििील 

एकूण 

 कृखोण  , प णे 
1 गणुरियांत्रण मांडळ, पणेु  गणुरियांत्रण रिभ ग, कोलह पिू  2 7 3 0 - 12 
2 गणुरियांत्रण मांडळ, पणेु  गणुरियांत्रण रिभ ग क्र. 1, रिरुि 5 4 7 0 - 16 
3 गणुरियांत्रण मांडळ, पणेु  गणुरियांत्रण रिभ ग क्र. 2, स त ि  4 5 5 0 - 14 
4 गणुरियांत्रण मांडळ, पणेु  गणुरियांत्रण रिभ ग, पणेु 5 2 2 0 - 9 
ण प ण  , न  परू 

1 
गणुरियांत्रण मांडळ, 

ि गपिू गणुरियांत्रण रिभ ग, ि गपिू 7 7 12 0 - 26 

2 गणुरियांत्रण मांडळ, 
ि गपिू 

गणुरियांत्रण रिभ ग, अमि िती 9 14 2 0 - 25 

3 गणुरियांत्रण मांडळ, 
ि गपिू 

गणुरियांत्रण रिभ ग, ि ही 0 1 2 0 0 3 

कोप ण  , ठ णे 
1 गणुरियांत्रण मांडळ, पणेु  गणुरियांत्रण रिभ ग, अलोिे 4 7 - 0 4 15 
2 गणुरियांत्रण मांडळ, पणेु  गणुरियांत्रण रिभ ग, कोलह पिू  0 4 - 0 0 4 
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अ.
क्र. 

गणुरियांत्रण मांडळ चे 
ि ि 

गणुरियांत्रण रिभ ग चे ि ि  
गणुरियांत्रण रिभ ग ांतगयत असलेले प्रकलप 

मोठे मध्यम उपस   लघ ु
ठेि 

तति ििील एकूण 

 ो प ण  , और     द 

1 गणुरियांत्रण मांडळ, 
औिांग ब द 

गणुरियांत्रण रिभ ग, ि ांदेड 10 9 1 12 - 32 

2 
गणुरियांत्रण मांडळ, 

औिांग ब द गणुरियांत्रण रिभ ग, धळेु 8 23 3 0 - 34 

एकूण ::: 54 83 37 12 4 190 
 

6.3.2 प्र णलत   ण    णनय त्रण य त्रणे   क यफपध्दत :- 
 

गणुित्त  रियांत्रण यांत्रण  स्थ पि होण्य पिूी ब ांधक म यांत्रण  गणुित्त  रियांत्रण स ठी PWD Hand 

Book ि तद्िांति Central Quality Control Unit Bombay िे 1972 मध्ये प्ररसध्द केलेलय  पसु्तक ांच  
आध ि घेण्य त येत होत . ब ांधक म यांत्रणेम र्य त म तीक म/दगडी ब ांधक म/सांध िक ही क मे रििेषत: 
किण्य त येत असलय िे म तीक म च्य  िेत्रीय च चण्य  घेण्य त येत असत ि दगडी ब ांधक म च्य  मस लय चे 
(mortar) / सांध िक चे ठोकळे (concrete cubes) ि दांडगोल (cylinders) हे िरजकच्य  
अरभय ांरत्रकी/तांत्ररिकेति रिद्य लय त िेऊि तय च्य  च चण्य  घेण्य त येत होतय . 

 
सि 1990 मध्ये मेिी सांस्थेिे गणु रियांत्रण स ठी PWD Hand Book Chapter-33 भ ग-1 सांध िक, 

ि भ ग-2 म तीक म, अिी पसु्तके प्ररसध्द केली.   तेव्ह प सिू गणु रियांत्रण स ठी य  पसु्तक ांच  आध ि घेण्य त 
येत आहे. य  पसु्तक मध्ये Compilation, Analysis and Interpretation of the Test results ि गणु 
रियांत्रण च  Scope ब बत सरिस्ति रििेचि केले आहे. 

 
ज गरतक ब ाँक सह स्य्यत प्रकलप ांच्य  क लिे सांबांरधत रियोजि, सांकलपरचते्र, ब ांधक म व्यिस्थ पि 

आरण इति ब बतीत सधु िण  सचुरिण्य स ठी ि सि िे एक तज्ञ सरमती स्थ पि  केली होती.  य  सरमतीिे 
गणुित्त  रियांत्रण पध्दतीब बत केलेलय  रिर् ििीिसु ि ि सि पत्र क्र.एमओएि 5189/(79/89) रििसां (3) रद. 
19.2.1990 िसु ि (सांदभय: परिरिष्ट्ट क्र. 6.2) ख लील i) ते viii) य  रिषय ांिि म गयदियक सचूि  रदलय  आहेत. 

 
  i) Concrete lining   v) High Banking 
 ii) Precast Concrete   vi) Canal in Black Cotton soils 
 iii) Uncoursed Rubble lining            vii) Tests and Specifications for material 
iv) Cross Drainage works                    viii) Duties and responsibilities of officers 

 
प टबांध िे प्रकलप ििील गणु रियांत्रण यांत्रणेची भरूमक  क य अस िी य  ब बत ि सि िे परिपत्रक क्र. 

एमसीपी-1094/(205/94) एसएएससी, रद. 1.1.1998 (सांदभय: परिरिष्ट्ट क्र. 6.3) अन्िये सरिस्ति 
म गयदियिपि सचूि  रदलय  आहेत. 

 
ििील परिपत्रक त प्रतयि ब ांधक म कित ि  20% च चण्य  य  गणु रियांत्रण प्रयोगि ळेत घेण्य त 

य व्य त अस  उललेख असलय िे य च  आध ि घेऊि सियस ध िणपणे 80% च चण्य  य  ब ांधक म यांत्रणेिे ि 
20% च चण्य  य  गणु रियांत्रण यांत्रणेिे घ्य व्य त असे अरभपे्रत असलय चे सध्य  गहृीत धिण्य त येत आहे. 
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PWD Hand Book Chapter 33 भ ग-1 मध्ये गणु रियांत्रण यांत्रणेतील प्रयोगि ळ  सह य्यक ते 
उपअरभयांत  य ांची कतयव्ये दियरिण्य त आली आहेत. क ययक िी अरभयांत  ि अधीिक अरभयांत  य ांची कतयव्ये 
दियरिण्य त आली ि हीत.  तथ रप मजसपु्र Manual मध्ये ती दियरिण्य त आली आहेत. 
 
6.3.3   ण णनय त्रण य त्रणे   प्र णलत ि ख स्तर ते   डळ स्तर  र ल क यफप्रण ल :- 
 
अ) ि ख स्तर   उप ण भ   य स्तर  र ल क यफपध्दत :- 

 
 प्रतयेक हांग म त उपरिभ गीय स्ति िि म ती भि ि स ठी ि पिण्य त येण िे म ती, मरुुम, दगड, ि ळू 
िगैिे आरण ब ांधक म स ठी ि पिण्य त येण िे लोखांड, रसमेंट, ि ळू, दगड इतय दींच्य  च चण्य  करुि घेतलय  
ज त त. य  च चण्य  गणु रियांत्रण प्रयोगि ळेत किण्य त येत त.  ज्य  प्रकलप ििील सांध िक चे क म 150 
घ.मी. पेि  ज स्त आहे तय  सांध िक क म चे रमश्र सांकलपि (concrete design mix) करुि घेणे आिश्यक 
असलय िे ब ांधक म यांत्रण  रमश्र सांकलपि स ठी ल गण िे स रहतय, गणु रियांत्रण यांत्रणेकडे प ठरिते. तय  
सांध िक चे रमश्र सांकलपि गणु रियांत्रण यांत्रणेच्य  प्रयोगि ळेत किण्य त येऊि ब ांधक म मांडळ क यालय कडे 
मांजिुीस्ति प ठरिण्य त येते. 
 

 ब ांधक म  यांत्रणेम र्य त  च ल ू असलेलय  क म िि गणु रियांत्रण अरभयांत  भेटी देिूि गणु रियांत्रण 
रिषयक च चण्य  घेत त. तय मध्ये क ही सधु िण  आिश्यक असलय स रपिळय  रचठ्ठय ांव्द िे (Yellow Slip) 
ब ांधक म यांत्रणेस आिश्यक तय  सचूि  देत त. प्रकलपस्थळी घेण्य त आलेलय  च चण्य ांचे रिष्ट्कषय िरजष्ट्टिमध्ये 
िोंद करुि ठेिण्य त येत त.  िरिष्ट्ठ ांच्य  भेटीदिम्य ि अिी िरजष्ट्टिे द खरिण्य त येत त. 
 
 तसेच उपरिभ गीय अरभयांत  / क ययक िी अरभयांत  / अधीिक अरभयांत  हे तय ांचे िेत्र तील प्रकलप स 
आिश्यक तेिढ्य  भेटी देऊि क म त असलेलय  त्रटुींब बत रििीिण रटप्पपण्य  रिगयरमत कित त.   प्रकलप चे 
ब ांधक म रिकृष्ट्ट दजाचे / रिरिदेि िसु ि िसलय स ल ल रचठ्ठी (red slip) देऊि ती ब ब यांत्रणेच्य  रिदियि स 
आणिू देत त. तय िांति ब ांधक म यांत्रणेचे क ययक िी अरभयांत  तसेच गणु रियांत्रण यांत्रणेचे क ययक िी अरभयांत  
हे सांयकु्तपणे प्रकलप स भेट देऊि रिकृष्ट्ट असलेलय  क म ची तप सणी करुि तय मध्ये आिश्यक तय  सधु िण  
कित त सकि  ते क म क ढूि ट कत त. 
 
 ) उपण भ   य स्तर  रुन स दर िोण रे  ित्   े अि  ल 
 

i)   णसक अि  ल:-  प्रकलप िि तय  मरहन्य त झ लेले क म चे परिम ण, रकती च चण्य  घेणे 
आिश्यक होते ि प्रतयि त रकती च चण्य  घेण्य तआलय . 

ii) णनर क्षण णटप्पण  अि  ल:-  य त उप रिभ गीय स्ति िि रकती रििीिण रटप्पपण्य  रिगयरमत केलय  
रकती रििीिण रटप्पपण्य ांचे अिपु लि अहि ल प्र प्पत झ ले. 

iii)  ज्र णूफ    ण्य  द्दल /   णसक / तै्र  णसक / सि   ि    र्दिक अि  ल:-   य  अहि ल त रकती  
रसमेंटच्य  च चण्य  कां पिीरिह य घेण्य त आलय  ि तय चे रिष्ट्कषय क य आहेत.  उपअरभयांत  य ांिी 
मरहन्य त रकती प्रकलप ांि  भेटी रदलय . 

iv) ग्र नक डफ/ओ.के.क डफ:-  मरहन्य त ि िषात आत प ितेो देण्य त आलेली  क डय 
 

क) ण भ   य स्तर  र ल क यफ  ि :- 
 

 क ययक िी अरभयांत , गणु रियांत्रण हे िेळोिेळी ब ांधक म प्रकलप स भेट देऊि रििीिण रटप्पपण्य  
रिगयरमत कित त.   ब ांधक म रिभ ग स तय  रिभ ग चे किेतील सिय प्रकलप ांचे म रसक अहि ल प्र प्पत होत त.   
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उपरिभ गीय अरभयांतय ांक डूि आलेलय  सिय अहि ल ांचे सांकलि रिभ गीय स्ति िि करुि ते मांडळ 
क यालय स स दि किण्य त येत त. 
ड)   डळ स्तर  र ल क यफ  ि :- 
 
 अधीिक अरभयांत , गणु रियांत्रण मांडळ हे प्रकलप स आिश्यकतेिसु ि भेटी देऊि रििीिण रटप्पपण्य  
रिगयरमत कित त. रिगयरमत केलेलय  रििीिण रटप्पपण्य ांच  अिपु लि अहि ल ब ांधक म यांत्रणे म र्य त प्र प्पत 
झ लय िि सदिील अिपु लि अहि ल म न्य किण्य योग्य आहे सकि  ि ही य ची ख त्री करुि म न्य 
किण्य स िख  असलय स दप्पति द खल किण्य त येतो. अन्यथ  सांबांरधत रिभ ग स अम न्यतेच्य  क िण सरहत 
पिुश्च अिपु लि स ठी प ठरिण्य त येतो.  प्रकलपीय भेटींच्य  सांदभात ि सि परिपत्रक 13/8/2002 चे िक्यतो 
प लि किण्य त येते. 
 
6.3.4   ण णनय त्रण य त्रणे  र्फ त ि सन स स दर िोण रे अि  ल. 

 
अ)   णसक / तै्र  णसक / सि   ि   ज्र णूफ अि  ल:-  प्रयोगि ळेत रििरिि ळय  कां पन्य कडूि 

प्र प्पत िज्रचणूाच्य  Fineness, setting time, soundness, compressive strength for 3 

days, 7 days, 28  days य  प्रयोगि ळेतील च चण्य ांच्य  रिष्ट्कषाच्य  गोषि -य च  अहि ल त 
सम िेि असतो. 
 

 )   र्दिक   ण णनय त्रण अि  ल:- ि र्दषक गणु रियांत्रण अहि ल त ख लील ब बींच  सम िेि 
असतो. 
a. प्रकलप कोणतय  मह मांडळ / मांडळ / रिभ ग / उपरिभ ग तांगयत आहे. 
b. प्रकलप करित  ग्रीि क डय / ओ.के. क डय रदलय बद्दलच  तपिील. 
c. सांध िक रमश्र सांकलपि मांजिुीचे सांदभय 
d. प्रकलप िि िषयभि त किण्य त आलेले (म तीक म, सांध िक, दगडी ब ांधक म, कोलग्र ऊट, 

लोखांड) एकूण परिम ण.  आिश्यक असलेलय  आरण गणु रियांत्रण यांत्रणेम र्य त ि ब ांधक म 
यांत्रणेम र्य त प्रतयि घेण्य त आलेलय  च चण्य . 

e. प्रकलप िि गणु रियांत्रण अरधक -य ांिी रदलेलय  भेटी, रिगयरमत केलेलय  रििीिण रटप्पपण्य  ि 
तय ांच्य  अिपु लि ची  सद्य:स्स्थती. 

f. प्रकलप िि रिगयरमत केलेलय  ल ल/रपिळय  रचठ्ठय  ि तय ांच्य  अिपु लि ची सद्य:स्स्थती 
g. प्रकलप तांगयत आढळूि आलेलय  त्रटुी 
h. िसलू कि िय चे च चणी िलुक 

 
क)    र्दिक प्रि सक य अि  ल:- ि र्दषक प्रि सकीय अहि ल त पढुील ब बींच  सम िेि असतो. 

i)     मांडळ ची सांरिप्पत रटप्पपणी 
ii)    मांडळ च  सांघटि  तक्त  
 

 रिभ गीय स्ति िरुि प्र प्पत झ लेलय  म रसक / तै्रम रसक / ि र्दषक अहि ल च  मांडळ स्ति िि घेतलेल  
आढ ि . 

 
6.4    पणूफ झ लेलय  प्रकलप     त  रण स रणक्षतत  स घटने  र्फ त करण्य त येण र  क यफ  ि  :- 
 
 प टबांध िे प्रकलप रिरिष्ट्ट उदे्दि स ध्य किण्य स ठी उभ िले ज त त.  ही क मे सांकलपरचत्र प्रम णे 
ब ांधली ज िीत य स ठी गणुित्त  रियांत्रण कसे केले ज ते हे ििील क ही परिच्छेद त रदले आहे.  पिांतु अिी 
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दित  घेऊि ब ांधलेलय  प र्दथि प्रण लींमध्ये क ही दोष/त्रटुी  ि रहलय  आहेत क य सकि  िांति रिमाण झ लय  
आहेत क य ि असलय स तय िि उप ययोजि  क य कि व्य  य ब बतची िेत्रीय तप सणी सिय पणूय झ लेलय  
धिण ांब बत सतत िषाििुषे कि िी  ल गते.  य  प र्दथि प्रण लींिि पजयन्य, पिू, हि म ि, त पम ि य स िख्य  
िैसर्दगक गोष्ट्टींच  सतत परिण म होत असतो.  अिपेरित आलेलय  पिु मळेु स ांडव्य चे िकुस िही सांभिते.  
तय मळेु पणूय झ लेलय  धिण ांच्य  तसेच क लव्य ांििील महति च्य  ब ांधक म ांच्य  सद्यस्स्थतीची दििषी पह णी 
किणे आिश्यक ठिते.  मोठ्य  ि महति च्य  धिण ांची पह णी ही स्ितांत्र यांत्रणेतरे् केलय स अि  त्रटुी 
िोधण्य चे ि तय िि उप ययोजि  किण्य चे क म अरधक च ांगलय  रितीिे होईल य  अपेिेिे जलसांपद  
रिभ ग िे धिण सिुरितत  सांघटिेची स्थ पि  केली. 
 मह ि ष्ट्र ि ज्य त देि तील एकूण मोठय  धिण ांपैकी समु िे 40 टक्के मोठी धिणे आहेत. 15 मीटिपेि  
उांच असलेले आरण/सकि  3 दिलि घिमीटि स ठ  असलेले धिण म्हणजे 'मोठे धिण' य  International 
Commission on Large Dams, (ICOLD) च्य  रिकष प्रम णे ि ज्य त समु िे 2100  मोठी धिणे आहेत. 
तय पैकी समु िे 1900 पणूय झ लेली धिणे असिू तय त ि ष्ट्रीय स्ति ििील 6 धिण ांच  सम िेि आहे. जिळप स 
200 धिण ांची क मे प्रगती पथ िि आहेत. जिळजिळ सिय धिणे जलसांपद  ख तय च्य  अरधपतय ख ली आहेत.  
तथ रप क ही धिणे ि सि च्य  अांगीकृत व्यिस य असलेलय  मह ि ष्ट्र जीिि प्र रधकिण, मह ि ष्ट्र ि ज्य रिद्यतु 
रितिण  मह मांडळ, मह ि ष्ट्र औद्योरगक रिक स मह मांडळ, बहृन्मुांबई मह िगि प रलक  ि ट ट  ह यड्रो 
इलेस्क्रक कां पिी, अि  सांस्थ ांकडे आहेत. य  धिण ांची सिुरितत  (Safety)तप सण्य स ठी सि 1980 प सिू 
मध्यिती सांकलप रचत्र सांघटि , ि रिक येथे 1 मांडळ क यालय आरण 3 रिभ गीय क यालये क ययित होती. 
ज िेि िी 2003 प सिू Canal Safety Division Planning & Layout य  स्ितांत्र रिभ ग ची स्थ पि  
किण्य त आलेली असिू ि ज्य तील क लव्य ििील मोठय  ब ांधक म चे सिुरिततेच्य  दृष्ट्टीिे रििीिण ि 
सरियांत्रण किणे हे य  रिभ ग चे क म आहे.  हे मांडळ क यालय ि  तय  अांतगयतचे 4 रिभ ग हे मह सांच लक, 
मेिी ि रिक य ांच्य  अांतगयत क ययित आहेत. धिण ांची सिुरितत  तप सण्य स ठी ि ज्य तील धिण ांची पढुील 
प्रम णे िगयि िी किण्य त आलेली आहे.  

i) िगय-I (Class-I )    : 30 मी. पेि  अरधक उांची असलेली धिणे 
ii) िगय-II (Class-II )  : 15 ते 30 मी. उांची असलेली धिणे 
iii) िगय-III (Class-III )  : 10 ते 15 मी. उांची असलेली धिणे 

 धिण सिुरितत  सांघटिेम र्य त दििषी ि ज्य तील िगय-I, िगय-II ि िगय-III य  धिण ांच  सद्यस्स्थती 
अहि ल (Status Report) प्ररसध्द केल  ज तो.  य मध्ये ि ज्य तील पढुील प्रक िच्य  मोठ्य  धिण ांच  सम िेि 
केल  ज तो. 

i) 15 मी. पेि  उांचअसलेली सिय धिणे (िगय-I & िगय-II) 
ii) 10-15 मी. उांची असलेलय  ख लील (िगय-II) धिण ांपैकी 

अ) के्रस्टची ल ांबी 2000 मीटि पेि  कमी िसलेली धिणे 
आ)  15 दलघमी पेि  ज स्त िमत  असलेली धिणे 
इ) ज्य  धिण ांच्य  स ांडव्य ची पिूप्रिण िमत  2000 घमी/सेकां द पेि  कमी ि ही अिी धिणे. 

 
 य  धिण ांमध्ये आढळूि आलेलय  त्रटुीं तीि िगयि िीमध्ये ख लीलप्रम णे रिभ गण्य त येत त. 

Category-I  : Dams with major deficiencies which may lead to 
 failure 

Category-II  : Dams with rectifiable deficiencies needing  
    immediate attention 
Category-III  : Dams with minor and 'Nil' deficiencies. 
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 ि ज्य तील एकूण 2100 मोठय  धिण ांपैकी धिण सिुरितत  सांघटिेम र्य त 1185 मोठय  धिण ांचे 
सिुरिततेच्य  दृष्ट्टीिे  सांरियांत्रण किण्य त येते. सि 1990 स ली ि ज्य ि सि िे आदेि रिगयरमत करुि 
जलसांपद  ख तय तील अरधक ऱय ांि  ि ज्य तील ख जगी धिण ांचे प िस ळ पिूय ि प िस ळ उत्ति (pre-
monsoon and post-monsoon) रििीिण किण्य चे अरधक ि रदलेले आहेत. तसेच क लव्य ांििील 
महति च्य  138 ब ांधक म ांचे रििीिण किण्य त येत आहे. िेत्रीय अरधक ऱय ांतरे् ि ज्य तील िगय-1, िगय-2 ि 
िगय-3 प्रक िच्य  धिण ांचे प िस ळ पिूय ि प िस ळ उत्ति रििीिण किण्य त येऊि हे रििीिण अहि ल धिण 
सिुरितत  सांघटिेस स दि केले ज त त ि तय िरुि ि ज्य तील तीिही प्रक िच्य  धिण ांच  Status Report of  
Health of Dams तय ि किण्य त येतो. धिण ांच्य  प्रक ि िसु ि रििीिण कोणी कि िे य  ब बत ि सि िे 
रदलेलय  म गयदियक सचूिेिसु ि ख लील  तक्तय प्रम णे धिण ांचे रििीिण किण्य त येते.  

तक्त  क्र. 6.2 
 रण   े प्रक र   त्य न स र णनर क्षण करण रे सक्ष  अण क र  

अ
क्र. 

धिण च  
प्रक ि 

रकम ि 
प य  

प तळी 
प सिूची 
महत्तम 
उांची मी. 

एकूण 
स ठिण 
िमत  

दलघमी 

स ांडव्य 
ची 

िमत  
घ.मी. 
प्र. सें. 

स ांडव्य 
च  

प्रक ि 

रििीिण 
किण िी 
यांत्रण  

रििीिण अहि ल 
ज्य ांि  स दि 

कि िय च  तय  
अरधक ऱय चे ि ि 

िमिु  रििीिण किण ऱय  
अरधक ऱय चे ि ि 

1. 
मोठी 
धिणे 

(िगय-1) 

30 मी.पेि  
अरधक 

60 पेि  
अरधक 

3000 
पेि  

अरधक 

द्व ियकु्त 
स ांडि  

अधीिक 
अरभयांत / 
प्रि सक 

मखु्य 
अरभयांत /अधीिक 

अरभयांत  धससुां ि रिक 

60 मी. उांचीपेि  अरधक उांची 
असण ऱय  सकि  1000 दलघमी 
स ठिण िमत  असण ऱय  सकि  

स ांडव्य ची उतसयजि िमत  
10,000 घमीप्रसें पेि  अरधक 

असण ऱय  धिण ांस ठी प्र देरिक 
मखु्य अरभयांत /मखु्य प्रि सक 

2. 
मोठी 
धिणे 

(िगय-2) 

15 ते 30 
मी. 

15 ते 
60 

2000 
ते 

3000 

द्व ि 
रििरहत 

क ययक िी 
अरभयांत  

सांबांरधत अधीिक 
अरभयांत / प्रि सक, 

तसेच अधीिक 
अरभयांत  धससुां. 

ि रिक 

 

3. 
मोठी 
धिणे 

(िगय-3) 

10 ते 15 
मी. 1 ते 15 

2000 
ते 

3000 

द्व ि 
रििरहत 

उपरिभ गीय 
अरभयांत / 
अरधक िी 

अधीिक अरभयांत / 
प्रि सक, क ययक िी 

अरभयांत  
 

टीप :- 15 मी. पेि  अरधक उांचीची सिय धिणे इति सिय घटक क हीही असलय स “Large Dam” य    सांजे्ञत मोडत त  
10 मी. पेि  कमी उांचीची सिय धिणे इति सिय घटक क हीही असलय स “Small Dam” य  सांजे्ञत मोडत त  
 
 सि 2012 Health Status Report मध्ये ि ज्य तील एकूण 1172 धिण ांच  सम िेि आहे ि तय च  
तपिील पढुीलप्रम णे आहे. 

तक्त  क्र. 6.3 
र ज्य त ल  रण  च्य  त्र ट      फ  र  

धिण ची िगयि िी 
त्रटुीची िगयि िी (Category) 

एकूण 
I II III 

Class-I 0 109 124 233 
Class-II 1 326 612 939 

एकूण 1172 
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य मध्ये श्ितेपरत्रकेत सम रिष्ट्ट असलेलय  प्रकलप ांच  ख लीलप्रम णे सम िेि आहे.   

अ)  Class-I धिणे:-  

 Category-I Dams with major deficiencies which may lead to failure अि  त्रटुी असलेलय  एक ही 
Class-I धिण ांच  य अहि ल त सम िेि ि ही.  अि  प्रक िची त्रटुी असलेले ि ज्य त एकही धिण ि ही. 
 Category-II Dams with rectifiable deficiencies needing immediate attention अि  त्रटुी 
असलेलय  एकूण 34 Class-I धिण ांच  (श्ितेपरत्रकेतील) य  अहि ल त सम िेि आहे. मह मांडळरिह य ही 
धिणे ख लील प्रम णेआहेत.  

 मह ि ष्ट्र कृष्ट्ण  खोिे रिक स मह मांडळ, पणेु- िीि  देिघि, आांद्र  व्हलॅी, च सकम ि, भ म आसखेड, 
टेमघि, दधूगांग , ि िण , खोडिी, धोम, ि गेि डी, त िळी, सडभे, उजिी ि सीि  कोळेग ि 

 रिदभय प टबांध िे रिक स मह मांडळ, ि गपिू- पेिट कळी, मि, अड ण, बेंबळ , चांद्रभ ग , पणूा, रिम्ि 
िेण्ण . 

 त पी प टबांध िे रिक स मह मांडळ, जळग ि- बहुल , गळू, ि घिू, अमि िती, ि डीिेि डी 
 कोकण प टबांध िे रिक स मह मांडळ, ठ णे - भ तस , रतलल िी, हेटिणे ि गडिदी 
 गोद ििी मि ठि ड  प टबांध िे रिक स मह मांडळ, औिांग ब द- रिम्ि दधुि , म ांजि , रििि  ट कळी, 

गौतमी गोद ििी 

 )   Class-II धिणे:-  

श्िेतपरत्रकेत सम रिष्ट्ट असलेलय  एकूण 6 Class-II धिण ांच  य  अहि ल त सम ििे आहे. 
मह मांडळरिह य ही धिणे ख लीलप्रम णे आहेत. 

 मह ि ष्ट्र कृष्ट्ण  खोिे रिक स मह मांडळ, पणेु- धिगिि डी, आष्ट्टी 
 रिदभय प टबांध िे रिक स मह मांडळ, ि गपिू-  तोिण , उत िळी ि डोंगिग ि 
 गोद ििी मि ठि ड  प टबांध िे रिक स मह मांडळ, औिांग ब द- कुां डरलक  

 सिय स ध िणपणे य  धिण ांमधिू आढळण ऱय  त्रटुी ख लीलप्रम णे आहेत. 

i)        धिण ांच्य  Foundation gallery ि Inspection Gallery मधिू प्रम ण ब हेि गळती असणे. 
ii) धिण ांच्य  सभतीमधिू (body wall) गळती असणे. 
iii) Gallery मधील सस्च्छद्र प ईप चोंदणे (blocking of porous pipe) 
iv) म ती धिण ांच्य  ख लच्य  ब जसू िदीप त्र त प णी स चणे (formation of stagnant water pool 

at the toe of dam in main gorge portion) 
v) धिण ांचे म तीक म दबणे. (settlement of earth dam) 
vi) म ती धिण ांच  ख लचे ि ििचे ब जचू  उत ि खचलय मळेु भि ि अांतियक्र रदसणे  
vii) स ांडव्य च्य  ख लच्य  ब जसू पचु्छ क लव्य तील खडक पिु बिोबि ि हूि ज णे (scouring in 

tail channel of spillway)  
viii) म ती धिण ांच्य  ख लच्य  ब जसू ब ांधलेलय  Relief wells च ल ूस्स्थतीत िसणे. 

6.4.1  रण   र ल ण ण   उपकरणे   त्य     सद्यस्स्थत  :- 
 
 धिण ांिि बसरिण्य त आलेलय  रिरिध उपकिण ांच  उपयोग प्र मखु्य िे ब ांधक म च ल ू असत ि , 
रििेषत: कॉक्रीटमधील त पम ि चे रििीिण ि धिणे पणूय झ लय िांति तय ांची क ययप्रिणत  (Performance) 
तप सण्य स ठी होतो, तसेच धिण ांच्य  आयषु्ट्यभि धिण ांची सिुरितत  ि क ययप्रिणतेचे सांरियांत्रण 
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किण्य स ठीही होतो.  य मध्ये  धिण च्य  सभतीमध्ये / भि ि मध्ये रठकरठक णी प ण्य च  द ब मोजणे, धिण च्य  
सभतीिि प ण्य च्य  आलेलय  द ब मळेु झ लेलय  Deformation चे मोजम प किणे, क ाँक्रीट धिण चे 
रठकरठक णचे त पम ि क ळ िसु ि कसे कसे कमी होत ज ते ते मोजणे.  य  म रहती आध िे भ रिष्ट्य त धिण ांची 
स्स्थती किी ि हील य च  अांद ज ब ांधण्य स ठी य  उपकिण ांच  उपयोग होतो.   धिण ांच्य  सिुरिततेच्य  दृष्ट्टीिे 
पढुील उप ययोजि  किण्य स ठी ही उपकिणे उपयोगी ठित त. ब ांधक म मध्ये अिलांरबलेली एख दी ििीि 
क ययपध्दती रकतपत यिस्िी ठिते य  करित ही ख स बसरिलेलय  उपकिण ांच  उपयोग होतो.  
 

धिण ांमध्ये बसरिण्य त आलेली उपकिणे पढुील प्रक िची असत त. 

अ) द ड   रण  कणरत   :- 
i) इलेक्रॉरिक - Stress meter, Strain meter, Thermo meter etc. 

ii) य ांरत्रकी - Uplift pressure cell, Plumb bob etc.  
 

 )   त   रण  कणरत :- 
 i) भि ि तिू प झिण -य  प ण्य च  द ब मोजणे - Open stand pipe (Casagrande   
                  Type), Twin tube type hydraulic, electric type, pneumatic type, piezo   
                  meters 
 ii)  भि ि त म तीच  द ब मोजणे- Electrical type, Hydraulic type cells 

iii) भि ि च्य  दब ि चे/खचण्य चे मोजम प घेणे- Cross arms and Settlement plugs 

 iv)  धिण तिू होण िी गळती मोजणे - V notches 
 
 य  व्यरतरिक्त बऱय च धिण ांिि भूांकप ची तीव्रत  मोजण्य स ठी रिरिध प्रक िची Sesmic 
instruments (Accelero meter, Micro Earth Quake instrument, etc)  बसरिण्य त आली आहेत. 
 
 धिण सिुरितत  सांघटिेच्य  सि 2012 च्य  अहि ल िसू ि ि ज्य त म तीधिण ि दगडी धिण ांिि 
बसरिण्य त आलेलय  उपकिण ांच  तपिील ख लीलप्रम णे आहे. 
 

तक्त  क्र. 6.4 
 रण   र ल उपकरण     तपि ल 

अ.क्र. धिण च  प्रक ि एकूण 
उपकिणे 

च ल ू
स्स्थतीतील 
उपकिणे 

बांद असलेली 
उपकिणे 

बांद उपकिण ांची 
एकूण उपकिण ांिी 

टक्केि िी 
1. म ती धिणे 2669 1284 1385 52 
2. मेसििी धिण 1667 943 724 43 

एकूण 4336 2227 2109 49 
 

ििील तक्तय िरुि रदसिू येईल की, ि ज्य तील रिरिध धिण ांिि बसरिलेलय  उपकिण ांपैकी  43 ते 
52% उपकिणे बांद स्स्थतीत आहेत. ही गांभीि ब ब आहे.  िक्य असतील तेथील उपकिणे किी च ल ूकित  
येतील हे प रहले प रहजे असे सरमतीचे मत आहे. बांद झ लेली उपकिणे बसरित ांि  रिष्ट्क ळजीपण   झ ल  
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सकि  िांति तय ांची रिग  ि ि खलय मळेु बांद झ ली, क  तय  उपकिण ांच्य  िचिेतच सधु िण  किण्य ची गिज 
आहे य च ही अभ्य स झ ल  प रहजे असे सरमतीचे मत आहे. 
 
6.4.2  रण स रणक्षतत  स घटने   पणरण  क रकत :-   
 
 िेत्रीय अरधक -य ांकडूि केलेलय  प िस ळ पिूय ि प िस ळ्य िांतिच्य  धिण ांच्य  पह ण्य  पिेुि  
ग ांभीयािे केलय  ज त ि हीत असे सकृद्दियिी ि टते.  धिण सिुरितत  सांघटिेच्य  अहि ल िसु ि ज्य  
धिण ांमध्ये क ही सधु िण  उद . ड्रेिेज गलॅिीमधील प झि कमी किणे, रिलीर् िेलस बसरिणे, स ांडव्य च्य  मखु्य 
धिण क लव्य त झ लेलय  रझजेिि (erosion) उप य किणे, जलसेतचूी गळती थ ांबरिणे िगैिे सचुरिलय  
असतील ति तय ची अांद जपत्रके करुि तय ल  म न्यत  रमळिूि ती क मे िेळेिि केली ति पढेु होण िे सांभ व्य 
िकुस ि टळू िकते.  अि  सधु िण  किण्य च्य  क म ांस ठी (Special Repairs) दििषी होण -य  आर्दथक 
तितदूीच्य  क ही टक्के एिढी िक्कम ि खिू ठेिली प रहजे. 
 आिश्यकतेिसु ि कोणती क म प्र ध न्य िे कि िय ची ते ठिरिणे, तय ांची अांद जपत्रके बििूि म न्यत  
रमळरिणे ि तय िि सांरियांत्रण ठेिण्य स ठी मह सांच लक, मेिी ि रिक य ांच्य  अध्यितेख ली सांकलपरचत्र 
सांघटिेचे अधीिक अरभयांत , 2-3 िेत्रीय मखु्य अरभयांत  ि धिण सिुरितत  सांघटिेचे अधीिक अरभयांत  
य ांची एक क यम स्िरुपी सरमती िेम िी अिी सरमतीची रिर् िस आहे.  धिण ांिि बसि िय च्य  
उपकिण तील सधु िण  ि उपयकु्तत  ि ढरिणे य ब बतही ही सरमती रिणयय घेईल.       ब-य च प्रकलप ििील 
क लव्य ांची िहििमत  सांकलपिेपेि  बिीच कमी असलय चे रदसिू आले आहे.  तय चे प्रतयि मोजम प किणे 
ि  कििूि घेणे आरण आिश्यक तय  सधु िण  किणे हे क मही य  सरमतील  देत  येईल.  
 
6.5 र ज्य त ल ण ण    रण  स ठ      लेलय  कोलग्र ऊट  ेसनर    द निक्त  

 

 कोलग्र ऊट मेसििी य  ब ांधक म प्रक ि चे तांत्र ि ज्य ल  तसे अगदी अरलकडील आहे.   ि ज्य त 
सियप्रथम कोलग्र ऊट मेसििीच  ि पि ि ण धिण, त . िेग ि, रज. बलुढ ण  य  मोठ्य  प्रकलप िि सि 1990-
91 दिम्य ि किण्य त आल .  तदिांति सि 1992 मध्ये मह ि ष्ट्र अरभय ांरत्रकी सांिोधि सांस्थ , मेिी, ि रिक 
येथे कोलग्र ऊट मेसििीच  अभ्य स केल  गेल .  अि  प्रक िच्य  ब ांधक म चे र् यदे (रििेषत: प िांप रिक 
दगडी  ब ांधक म च्य  तुलिेत तय ची  उत्तम अप िगम्यत   impermeability) लि त घेिूि जलसांपद  रिभ ग िे 
परिपत्रक क्र. एमआयएस-1094/(160/90)एमपी (Adm), रदि ांक 17/2/1995 (सांदभय: परिरिष्ट्ट क्र.6.4) 
ततक लीि प िांप रिक दगडी ब ांधक म तिू होण -य  प झि ची  उणीि दिू किण्य च्य  दृष्ट्टीिे धोिण तमक रिणयय 
घेऊि दगडी ब ांधक म च्य  धिण ल  उध्िय भ ग त कोलग्र ऊट मेसििीची पडदी (Septum)  देण्य च  रिणयय 
घेतल .  य  रिणयय मध्ये इति सचूि ांबिोबि ख लील सचूि ही रिगयरमत केलय  होतय . 
 

i) ज्य  त ांरत्रक कमयच -य ांिी  कोलग्र ऊट ब ांधक म  ब बतच  अरभय ांरत्रकी मह रिद्य लय च  प्ररििण 
िगय पणूय केल  असेल तय ांचेम र्य तच कोलग्र ऊटच्य  ब ांधक म ची देखिेख व्ह िी. 

ii) कोलग्र ऊट ब ांधक म ची पडदी (Septum)   प्रथम केलय िांति तय ल  ल गिू दगडी ब ांधक म किण्य त 
य िे.  य मळेु कोलग्र ऊटच्य  दोि थि मधील जोड ि दगडी ब ांधक म िी असलेल  जोड अप िगम्य 
ि हील. 

 

 तदिांति ि सि िे परिपत्रक क्र. सांरकणय/101/2001/(575/2001)/मोप्र-2, रदि ांक 9/7/2002 अन्िये 
(सांदभय: परिरिष्ट्ट क्र. 6.5) धिण ांमध्ये दगडी ब ांधक म च  ि पि बांद करुि तय ऐिजी कोलग्र ऊट ि सांध िक च  
ि पि किण्य च्य  सचूि  रदलय . 
 

 मखु्य अरभयांतय ांच्य  परिषदेत य रिषयी चचा झ ली असत ि  तय ांिी अिी रिर् िस केली होती की, 
ज्य  रठक णी ब िीक ि ळू (FM 2.6 to 2.9) उपलब्ध असेल तेथे क लग्र ऊट मेसििीचे ब ांधक म कि िे.  
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तय िांति तोिि कोलग्र ऊटमध्ये ब ांधक म केलेलय  धिण ांच्य  क म च  आरण प्रयोगि ळेत ि धिणस्थळी  
घेतलेलय   च चण्य ांच्य   अिभुि िि  आध रित  अिी कोलग्र ऊट रमश्रण स ठी ि क ययपध्दतीस ठी  म गयदियक 
पसु्स्तक  (पी.डब्लय.ुडी. हाँडबकु चपॅ्पटि-39) ही मह ि ष्ट्र अरभय ांरत्रकी सांिोधि सांस्थ , ि रिक य  सांस्थेिे सि 
2010 मध्ये प्ररसध्द केली आहे.  य  पसु्स्तकेमध्ये कोलग्र ऊट ब ांधक म तांत्रज्ञ ि बद्दलच  सिय तपिील ि 
म गयदियक सचूि  रदलय  आहेत.  तय िसु ि कोलग्र ऊट मॉटयिच्य  15 सेमी क्यबूची दमििक्ती ख लील प्रम णे 
असणे आिश्यक असलय चे म्हटले आहे.  
  

तक्त  क्र. 6.5 
कोलग्र ऊट  ॉटफर   द निक्त  

 

अ.क्र. 
रमश्रण  

रसमेंट : ि ळू 

15 सेंमी क्यबूची 28 रदिस ांची दमििक्ती 
(रकग्र/ॅिगय सेंमी) 

प्रयोगि ळेतील िेत्र ििील 
1 1 : 2 190 153 
2 1 : 3 150 117 

 
 य च पसु्स्तकेत कोलग्र ऊट मेसििीच्य  1:3 रमश्रण च्य  60 सेंटीमीटि व्य स च्य  दांडगोल कोअिची  
(drilled cylindrical core) दमििक्ती 90 रकग्र /िगय सेंमी इतकी रिरिर्ददष्ट्ट किण्य त आलेली आहे.  तय  
तुलिेत स ध िणत: 60 ते 70 मी. उांची असण -य  दगडी/कोलग्र ऊट/सांध िक ब ांधक म असलेलय  धिण मध्ये 
रिमाण होण ि  महत्तम द ब (maximum compressive stress) ह  15 ते 20 रकग्र/ॅिगय सेंमी इतक  म्हणजेच 
बि च कमी असतो.  त िळी धिण, त . प टण, रज. स त ि  य  धिण ची महत्तम उांची 72 मी. असिू मध्यिती 
सांकलपरचत्र सांघटिेिे केलेलय  अभ्य स िसु ि धिण सभतीिि रिमाण होण ि  महत्तम द ब 17.47 रकग्र/ॅिगय सेंमी 
इतक  आहे  ि कोलग्र ऊट ब ांधक म ची रिधारित दमििक्ती 90 रकग्र/ॅिगय सेंमी आहे. (सांदभय: परिरिष्ट्ट क्र. 
6.6).  धिण सभतीच्य  तळ िी उध्िय ब जसू (upstream heel of dam) येण ि  ज स्तीत ज स्त त ण 1.78 
रकग्र/ॅिगय सेंमी आहे.  कोलग्र ऊट ब ांधक म ची त ण स ठीची त कद (tensile strength) ही दमििक्तीच्य  10 
टक्के म्हणजेच 9 रकग्र/ॅिगय सेंमी असते.  य मळेु प्रतयि त येण ि  त ण तय पेि  बि च कमी आहे.  .  
 

 क ही  रिरिद  रिरिर्ददष्ट्ट ांमध्ये (specifications) कोलग्र ऊट ब ांधक म स ठी  दांडगोल कोअिची  
दमििक्ती  रिहीत किण्य त आलेली ि ही,  पिांतु कोलग्र ऊट मॉटयिस ठी दमििमत  म त्र रिहीत (specify) 
किण्य त आलेली आहे. 
 

 सरमतीिे मह सांच लक, मेिी, ि रिक य ांचेकडूि मह ि ष्ट्र तील ससचि प्रकलप ांच्य  कोलग्र ऊट 
ब ांधक म च्य  दांडगोल ांच्य  आजिि केलेलय   दमििक्ती  च चण्य ांचे (compressive strength) अहि ल 
म रगतले होते.  सि 2000 ते 2010 य  क ल िधीत एकूण 45 प्रकलप ांििील 90 सेमी व्य स च्य  कोलग्र ऊट 
कोअिच्य  329 िमनु्य िि मेिी म र्य त दमििक्ती च चण्य  घेण्य त आलय .  तय चे रिश्लेषण ख लीलप्रम णे 
आहे.   
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तक्त  - 6.6 
द निक्त  टक्के  र न स र प्रकलप   न  न     ण  स ख्य  

 

अ. 
क्र. 

दमििक्ती 
90 Kg/cm² 

0 ते 100 टक्केि िीिसु ि दमििक्ती असण -य  
प्रकलप ांची सांख्य  

एकूण 
टक्के 
ि िी 

100% 
99 ते 
76% 

75 ते 
51% 

50 ते 
26 % 

25 ते 
1% 

0 

1 

प्रकलप  8 1 7 15 4 10 45  
रिकष प्र प्पत 

च चणी सांख्य  
13 4 88 43 8 0 156 47 

रिकष प्र प्पत ि 
किण -य  च चणी 

सांख्य  
0 1 46 78 20 28 173 53 

एकूण  13 5 134 121 28 28 329 100 
  

य िरुि असे रिदियि स येते की, एकूण 45 प्रकलप ांपैकी केिळ 8 प्रकलप असे आहेत की ज्य ांचे 
100% िमिेु आिश्यक असलेली दमििक्ती प्र प्पत कित त.  य पैकी मोठे प्रकलप -  त िस , भ तस , रिम्ि 
दधुि , लेंडी ि कोयि  (प यथ  पांप ह ऊस), मध्यम प्रकलप - रििि रिि बक, लघ ुप्रकलप -  अांबीत ि  दगड 
पणूा अिी आहेत.    य पैकी केिळ त िस , रिम्ि दधुि  ि लेंडी हय  तीिच प्रकलप त एक पेि  अरधक िमिेु 
तप सण्य त आले होते.  केिळ एक  प्रकलप त (कुां डली) 80% िमिेु आिश्यक दमििक्ती सांप रदत किीत 
आहेत.  26 प्रकलप ांतील 75% सकि  तय पेि  कमी िमिेु आिश्यक ती दमििक्ती प्र प्पत कित त.  ति 10 
प्रकलप ांििील एकही िमिु  आिश्यक तेिढी दमििक्ती प्र प्पत किीत ि ही.   एकूण 329  च चणी िमनु्य पैकी 
156 िमनु्य ांची दमििक्ती आिश्यकते इतकी आहे. 
 
 स ध िणत: धिण च्य  ब ांधक म मधिू एक  हांग म त झ लेलय  ब ांधक म तिू  90 सेमी व्य स चे रड्रल 
घेऊि र्क्त एक कोअि क ढूि तय ची दमििक्ती तप सण्य त येते.  केिळ एक  िमनु्य च्य  दमििक्तीिि 
रिसांबिू िह ण्य ऐिजी ठि रिक एिढ्य  ब ांधक म च्य  परिम ण स एक िमिु  अस  बदल रिर्दिरदष्ट्ट ांमध्ये 
केलय स अरधक सांयसु्क्तक होईल.  तय मळेु दि हांग म त झ लेलय  ब ांधक म च्य  परिम ण िसु ि एक पेि  बिेच 
ज स्त कोअि घेतले ज ऊि दमििक्तीब बत ते अरधक प्र रतरिरधक ठितील.  ििील प्रम णे  329 िमनु्य ांपैकी 
केिळ 156 िमिेुच आिश्यक दमििक्ती सांप रदत कित त.  म्हणजेच ि ज्यभि त    ब-य च प्रकलप ांमध्ये 50 
टक्क्य ांच्य िि रड्रल कोअि िमिेु आिश्यक तेिढी  दमििक्ती सांप रदत किीत ि हीत.  य ब बत प्र प्पत 
म रहतीिरुि य स ठी  ख लील क िणे अस ूिकत त असे सरमतीच्य  रिदियि स आले. 
 

i) ब ांधक म पणूय झ लेलय  कोलग्र ऊट मेसििी मधिू कोअि रड्रल कित ि  कोअिल  ह दिे 
बसत त.  रड्रसलग पणूय झ लय िि तो कोअि ब ांधक म प सिू िेगळ  किण्य स ठी क ाँक्रीट 
ब्रेकिच  ि पि कि ि  ल गलय मळेु पनु्ह  कोअिल  बिेच ह दिे बसिू   कोअिमधील  दगड 
आरण कोलग्र ऊट मॉटयि य ांच्य  सांधी िेषेिि कमकुितपण  येििू त कद कमी होते.   

 

ii) िेत्रीय स्ति िि कोअि ह त ळत ांि  ि प्रकलप प सिू कोअि रकमधिू मेिी, ि रिक येथे 
प ठरित ि  कोअिि  बिेच ह दिे बसिूही कोअिची त कद कमी होते. 
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iii) च चणीस ठी कोलग्र ऊट मेसििीच  पषृ्ट्ठभ ग मॉटयि / सांध िक च्य  योग्य रमश्रण िे सप ट 
किण्य स ठी कोसपग कि िे ल गते. हे कोसपग सदोष झ लय स कोअिच्य  पषृ्ट्ठभ ग िि  
स िख  भ ि ि पडलय मळेु चकुीची दमििक्ती िोंदली ज ण्य ची िक्यत  असते.   

 
 ब-य च  धिण ांच्य  कोलग्र ऊट मेसििीच्य  कोअिच्य  च चण्य  असम ध िक िक आलय मळेु य  सिय 
ब ांधक म त रसमेंटच  ि पि प्रतयि त कमी असलय मळेु (म्हणजेच अि  ि चलेलय  रसमेंटच  गैिि पि 
केलय मळेु) तय ची दमििक्ती कमी आली आहे अस  आिोप होत आहे.  रमक्सिमधिू कोलग्र ऊट मॉटयि तय ि 
कित ि   रसमेंट, प णी ि ि ळू य ांचे एकजीि रमश्रण (in colloidal state) तय ि होते.  जि रसमेंट कमी ि पिले 
ति तय  रमश्रण तिू हळूहळू ि ळू ख ली बस ू ल गते ि तय मळेु रमक्सिप सिू धिण च्य  ब ांधक म पयंत 
कोलग्र ऊट ि हूि िेण -य  प ईपमध्ये रमश्रण अडकते (choking of pipes).  तय मळेु कोलग्र ऊट पांप कित  
येत ि ही ि तो प ईप स र् करुि पनु्ह  जोडेपयंत धिण चे क म बांद कि िे ल गते.  य मळेु कोलग्र ऊट तय ि 
कित ि  कमी  रसमेंट ि पिले ज ण्य ची िक्यत  र् ि कमी िह ते. 
 
 रड्रल केलेले कोअि ब ांधक म प सिू तोडूि क ढण्य च्य  पध्दतीमळेु आरण ते रकमधिू ि रिकल  
िेण्य च्य  पध्दतीमळेु तय ची त कद कमी झ ली असण्य ची िक्यत  बळ िते.  तय मळेु य स ठी दसु-य  कोणतय  
पध्दतीद्व िे undisturbed cores रड्रल करुि क ढत  येतील य च  रिच ि होणे आिश्यक आहे.   त िळी 
प्रकलप ििील कोअिच्य  दमििक्ती च चण्य  असम ध िक िक आलय मळेु अि  दमििक्ती च चण्य  
िेगळ्य  पध्दतीिे कि  घेत  येतील य ब बत Central Water & Power Research Station, Pune  य  
सांस्थेकडे रिच िण  केली.  तय ांिी 150 रममी व्य स चे ल ांब कोअि त िळी धिण च्य  दोि मोिोरलथमधिू 
क ढले.  ते ब हेि क ढूि किितीच्य  सह य्य िे (ज्य मळेु ह दिे बसत ि हीत) तय चे योग्य आक ि चे सह  
दांडगोल तय ि करुि तय च्य  दमििक्ती च चण्य  घेतलय .  य  च चण्य ांचे रिष्ट्कषािसु ि आलेली  दमििक्ती  
96 ते 105 रकग्र/ॅिगय सेंमी ऐिढी होती.  1:3 प्रम ण च्य  कोअिची दमििक्ती 90 रकग्र/ॅिगय सेंमी अस िी 
ल गते.  त िळी धिण चे कोलग्र ऊट ब ांधक म 1:3.5 य  प्रम ण त केले आहे.  तय मळेु य  प्रम ण स ठी तय ची 
अपेरित दमििक्ती 80 रकग्र/ॅिगय सेंमी ऐिढी आिश्यक आहे.  म्हणजेच 80 रकग्र/ॅिगय सेंमी च्य  तुलिेत 
सि सिी दमििक्ती समु िे 101 रकग्र/ॅिगय सेंमी म्हणजेच 26 टक्के ज स्तच आली आहे.  ही गोष्ट्ट 90 सेंमी 
व्य स चे कोअि रड्रल करुि दमििक्ती क ढण्य च्य  प्रचरलत पध्दतीमधील त्रटुी ि मयाद  स्पष्ट्ट किते.  तय मळेु 
ज्य  धिण ांस ठी य पढेु कोलग्र ऊट मेसििीचे ब ांधक म सांकस्लपत असेल तय मध्ये रड्रल करुि क ढलेलय  90 
सेंमी व्य स च्य  कोअिच्य  दमििक्ती च चण्य ांबिोबिच ििीलप्रम णे 150 रममी  व्य स चे कोअि क ढूि 
(undisturbed samples) तय ांच्य  आिश्यक तेिढ्य  सांख्येच्य  िमनु्य िि दमििक्ती च चण्य  घेण्य ची तितदू 
रिरिद  स्पेरसरर्केििमध्ये किण्य त य िी.   
 
 प्रसांगिि येथे असेही िमदू कि िेसे ि टते की, परिच्छेद 6.4 मध्ये स्पष्ट्ट केलय िसु ि धिण सिुरितत  
सांघटिेच्य  ि र्दषक अहि ल िसु ि ि ज्य तील एकही Class-I चे धिण Major deficiency which may lead 
to failure य  Category मध्ये ि ही ि Class-II  मधील केिळ सि 1969 मध्ये पणूय झ लेले एकच धिण 
रिगििू, रज. यितम ळ हे आहे, ज्य  धिण च्य  म तीक म तिू मोठ्य  प्रम ण िि गळती आहे.    तय मळेु 
सिसकट कोलग्र ऊटचे क म खि ब प्रतीचे झ ले असे म्हणणे सांयसु्क्तक होण ि ि ही.   
 
 सरमतीिे  ि ज्य तील  धिण ांमधिू होण -य  गळतीच  तपिील मह मांडळ ांकडूि म गरिल  होत .  
तय तील गलॅिी रझिप , गलॅिी  उपस  ि धिण च्य  पषृ्ट्ठभ ग िरुि होण िी गळती ही एकूण 15 रल/सेकां द पेि  
अरधक असण -य  धिण च  तपिील ख लील प्रम णे आहे.  
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तक्त  क्र. 6.7  
15 णल./से. पेक्ष  अण क  ळत  असण रे  ोठे    ध्य  प्रकलप  

1 2 3 4 5
 ोठे प्रकलप
टेमघि दगडी कोलग्र ऊट 2010 390
दधुगांग दगडी धिण 1999 175
त िळी  कोलग्र ऊट क ाँक्रीट 2013 281
क कड  अ त फत
म रणकडोह दगडी धिण 1984 195
सडभे दगडी धिण 2001 1461
 ध्य   प्रकलप
मकलमोडी दगडी  कोलग्र ऊट 2010 16
 ोठे प्रकलप
ि ण दगडी/कोलग्र ऊट 2001 28
 ध्य  प्रकलप
डोंगिग ि दगडी 2000 95
सपि क ाँक्रीट 2010 513
अड ण िदी प्रकलप स ांडि  (दगडी) 1985 50

मोठे प्रकल्प
पनंुद (सपुळे) दगडी 2010 75
मध्यम प्रकल्प
अंजनी मातीधरण व सांडवा 

(कोलग्राऊट)
2008 30

मोर मातीधरण व सांडवा 
(कोलग्राऊट)

2007 64

मंगरुळ मातीधरण व सांडवा 1995 23
बहुळा मातीधरण व सांडवा 1996 21
सकुी मातीधरण 

(द्वाराववरहीत सांडवा)
1976 133

अंभोरा मातीधरण 
(द्वाराववरहीत सांडवा)

1987 19

मोठे प्रकलप
भ तस दगडी धिण 2005 87

सयूा दगडी धिण 1990 16

िैतिण दगडी धिण 1973 751

 ध्य  प्रकलप

रििण  ट कळी स ांडि  (क ाँक्रीट) 2005 45

ि ण म तीधिण ि स ांडि 1966 190

बोिण म तीधिण ि स ांडि 1981 85

कुां डरलक म तीधिण ि स ांडि 1988 319

सिस्िती म तीधिण ि स ांडि 1981 60
ि घे ब भुळग ि म तीधिण ि स ांडि 1988 46

तापी 
पाटबंधारे 
विकास 

महामंडळ, 
जळगांि

कोकण 
प ट    रे 
ण क स 
 ि   डळ, 
ठ णे

ण दभफ 
प ट    रे 
ण क स 
 ि   डळ, 
न  परू

गलॅिीतील रझिप ,  िळरिण्य त 
आलेले प णी ि धिण च्य  

पषृ्ट्ठभ ग ििील एकूण गळती 
(रल/सेकां द)

मह मांडळ धिण चे ि ांि प्रक ि (म ती, दगडी/  
कोलग्र ऊट/क ाँक्रीट )

धिण दिि ज  सरहत 
पणूय झ लय चे िषय

 ि र ष्ट्र 
कृष्ट्ण  खोरे 
ण क स 
 ि   डळ 
प णे

 ोद  र  
 र ठ  ड  
प ट    रे 
ण क स 
 ि   डळ, 
और     द.

 
    टीप:- गळतीचे आकडे पणूांक त घेतले आहेत. 
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 ििील तक्तय िरुि असे रिदियि स येते की, धिण तील गळती ही केिळ कोलग्र ऊट मध्ये ब ांधक म 
केलेलय  धिण तिूच होत ि ही.  तय मळेु धिण तील गळतीस ठी प्रतयि ब ांधक म कित ि  घेतलेली अपिुी 
दित  मोठ्य  प्रम ण िि क िणीभतू असलय चे रिदियि स येते.  तय मळेु कोलग्र ऊट ब ांधक म ब बत एक 
प्ररििण िगय मह ि ष्ट्र अरभय ांरत्रकी प्ररििण प्रबोरधिी (META) य  सांस्थेमध्ये च ल ू कि ि .  य  प्ररििण 
िगातिू प्ररिरित झ लेलय  त ांरत्रक कमयच -य ांि च (अधीिक अरभयांत  ते त ांरत्रक सह य्यक) कोलग्र ऊट 
मेसििी ब ांधक म च्य  देखिेखीस ठी ठेि िे.  तय चबिोबि गणु रियांत्रण यांत्रणेचे जे कमयच िी (अधीिक अरभयांत  
ते करिष्ट्ठ अरभयांत ) कोलग्र ऊट ब ांधक म चे गणु रियांत्रण पह त त तय ांि ही हे प्ररििण रदले ज िे.  हे प्ररििण 
िगय प िस ळ्य मध्ये आयोरजत कि िते आरण प्रतयि क म ििही प्ररििण द्य िे.  तय मळेु कोलग्र ऊट 
ब ांधक म ची अपेरित प िगम्यत  योग्य तय  गणु रियांत्रण द्व िे स ध्य होऊ िकेल.  
  
 ऐिढय  मोठ्य  प्रम ण िि दमििक्ती च चण्य  असम ध िक िक आलय  असत ि  ि िेत्रीय स्ति िि 
कोलग्र ऊट मॉटयिच्य  च चण्य  म त्र सम ध िक िक दमििक्तीच्य  आलय  असत ि  खिोखिच क म ची 
गणुित्त  खि ब आहे क  िमिेु घेण्य ची पध्दती सदोष आहे, क  दांडगोल ांि  कोसपग किण्य ची पध्दत सदोष 
आहे य बद्दल कोणतीही रचरकतस  मेिी, ि रिक य  सांस्थेम र्य त किण्य त आली ि ही, ही खेद ची गोष्ट्ट आहे.    
ऐिढ्य  मोठ्य  प्रम ण िि जिळप स सियच प्रकलप ांिि कोलग्र ऊटची दमििक्ती  कमी येणे हे सांरदग्धत  
रिमाण किण िे ि िांकेल  ि ि देण िे आहे.   म्हणिू य िि असे क  होते ि दमििक्ती च चण्य  घेण्य च्य  
पध्दतीमध्ये क य सधु िण  कित  येतील य किीत  मेिी, ि रिक य  सांस्थेिे सखोल अभ्य स करुि उप य योजि  
सचुि व्य त म्हणजे य  िव्य  तांत्र ब बत सांरदग्धत  िह ण ि ि ही असे सरमतीचे मत आहे.   
  
 दगडी ब ांधक म ऐिजी सिसकट सिय धिण ांस ठी सांध िक च  ि पि केलय स धिण सभतीची त कद 
ि ढेल ि प िगम्यत ही कमी येईल,  पिांतु खचय म त्र बि च ि ढेल हे पढुील प्रपत्र िरुि रदसिू येईल.  
 
 सि  2011-12 च्य  सम ईक दि सचूीमधील दगडी ब ांधक म,कोलग्र ऊट ब ांधक म ि सांध िक चे दि 
ख लील प्रम णे आहेत. 

तक्त  क्र. 6.8 

द ड      क  , कोलग्र ऊट   स   नक  े दर 

दगडी ब ांधक म                            
(Stone Masonry, 1:5) 

कोलग्र ऊट                                   
(Colgrout, 1:3) 

सांध िक 
(Concrete, M-150, 80 MSA) 

रुपये 1220 प्ररत घमी. रुपये,1890 प्ररत घमी. रुपये 2300 प्ररत घमी. 
 
6.6 के्षत्र य स्तर  र प्रत्यक्ष िोण -य      क    च्य    ण    णनय त्रण    न  न  पि ण :- 
 

 िेत्रीय स्ति िि प्रकलप ांच्य  ब ांधक म चे िेळी गणुित्त  रियांत्रण रकती परिण मक िक ठित आहे हे 
पह ण्य च्य  दृष्ट्टीिे सरमती सदस्य ांिी क ही प्रकलप ांि  भेटी देऊि धिण ांचे ब ांधक म, क लव्य चे अस्तिीकिण 
िगैिे प्रक िच्य  क म ांची पह णी केली.  य  पह णीतिू पढेु आलेले रिष्ट्कषय पढुीलप्रम णे आहेत. 

 

6.6.1  ोस ख दफ ड    क ल   अस्तर करण क  :-   
 

रकमी 1 ते 22.93 य  मधील रु. 36.22 कोटीचे क ाँक्रीट अस्तिीकिण चे क म दोि ठेकेद ि ांिी 
रे्ब्रिु िी 2007 ते मे 2009 य  क ल िधीत पणूय केले.  य  क म ची मोजम पे ब ांधक म यांत्रणेच्य  उप 
अरभयांतय ांिी  घेऊि म पपसु्तक त िोंदली, तसेच तय ची  टक्केि िीिे पडत ळणी क ययक िी अरभयांतय ांिी केली.  
जलसांपद  रिभ ग तील अधीिक अरभयांत , गणुरियांत्रण मांडळ, ि गपिू य ांचेकडूिही स्ितांत्रपणे गणुित्त  
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च चण्य  िेत्रीय स्ति िि घेतलय  ज त होतय .  दोन्ही यांत्रण ांिी घेतलेलय  च चण्य ांच्य  ि र्दषक अहि ल चे 
रिष्ट्कषय पढुीलप्रम णे आहेत. 

अ)   त क     स एनएसच्य     ण्य  (णक   1 ते 22.93) 
 

तक्त  क्र. 6.9 
 

एकूण क म 
हज ि घमी 

प्रयोगि ळेतील 
च चण्य  

ODD/OMC 

िेत्रीय च चण्य  (PDD/PMC) 

आिश्यक 
च चण्य   

घेतलेलय  च चण्य   

ब ांधक म यांत्रण  गणुित्त  
रियांत्रण यांत्रण  

एकूण 

799 41 1599 1411 305 1716 
PDD/ODD PMC/OMC 

आिश्यक 
95 ते 100% 

प्रतयि 95.04 ते 
100 

सि सिी 95.1 ते 
99.99 

आिश्यक 
+ 2% 

प्रतयि सि सिी 
-1.70  to + 1.50 

 
 ) क ाँक्र ट अस्तर करण - (आ श्यक द निक्त  - 150 Kg/Sqcm) 

तक्त  क्र. 6.10 
 

एकूण 
क म 
घमी 

क ाँक्रीट 
प्रक ि 

दमििक्ती क्यबूची  
(ब ांधक म यांत्रण ) 

िज्रचणूय च चण्य  
(गणुित्त  रि. यांत्रण ) 

प्रतयि मोजलेली दमििक्ती 
रकलोग्र/ॅSqcm  

आिश्यक 
सांख्य   

प्रतयि 
सांख्य  

आिश्यक प्रतयि 
ज स्तीत 
ज स्त 

करमत 
कमी 

सि सिी 

41100 
M-15 

20 MSA 
823 863 295 151 

183 ते 
184 

167 ते 
169 

175 ते 
176 

 
क) कॉक्र ट कोअर    ण्य :-  दि 250 मीटि अांति िि bed concrete ि side concrete असे 3-3 
िमिेु रड्रल करुि क ढूि तय िि दमििक्ती च चण्य  घेतलय .  तय चे रिष्ट्कषय पढुीलप्रम णे - 
 

तक्त  क्र. 6.11 

एकूण सांख्य  
दमििक्ती Kg/Sqcm आिश्यक दमििक्ती 

Kg/Sqcm कमीत कमी ज स्तीत ज स्त सि सिी  

276 132 ते 137 138 ते 160 134 ते 144 
सि सिी-127.5 

करमत कमी-112.5 
  

य  अस्तिीकिण च्य  सिय क म मध्ये गणुित्त  रियांत्रण यांत्रणेल  एकद ही ल ल रचठ्ठी  (Red slip) 
देऊि क म थ ांबरिण्य ची िेळ आली ि ही (क म रिकृष्ट्ट प्रतीचे सकि  अयोग्य पध्दतीिे होत असलय बद्दल).  
दोिही ठेकेद ि ांिी केलेलय  क म ची म पे िोंदरिली गेली, तय ची पडत ळणीही टक्केि िीिसु ि झ ली आरण 
ठेकेद ि स केलेलय  क म चे पणूय पैसे देण्य त आले.  म तीभि ि, सीएिएस आरण क ाँक्रीट य ििील  सिय 
च चण्य ांचे रिष्ट्कषय रिर्दिरदष्ट्ट ांप्रम णे सम ध िक िक ि 100 टक्के कसोटील  उतिण िे होते अस  दोन्ही 
यांत्रण ांच  अहि ल होत . 
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 तय िांति य  अस्तिीकिण च्य  क म स ब-य च रठक णी रचि  गेलय मळेु (development of cracks) 
आरण तय च्य  गणुिते्तबद्दल तक्र िी झ लय मळेु कें द्रीय जल आयोग तरे् एक  तज्ञ ांच्य  पथक िे क म ची पह णी 
केली.  रिश्िेश्ििय्य  ििॅिल इस्न्स्टयूट ऑर् टेक्िॉलॉजी ि गपिू य  सांस्थेच्य  तज्ञ ांिीही क म ची पह णी 
केली.  मह ि ष्ट्र ि सि चे मखु्य अरभयांत  श्री. रह.त . मेंढेरगिी य ांच्य  अध्यितेख ली सरमती िेमिू क म ची 
सखोल तप सणी केली ि मेिी ि रिक य  सांस्थेकििी म तीभि ि, सीएिएस भि ि ि अस्तिीकिण य ांचे िमिेु 
(undisturbed samples and cores)  घेऊि तय ांच्य  च चण्य  घेतलय .  तय ांचे रिष्ट्कषय पढुीलप्रम णे आहेत.  
(सांदभय- मेंढेरगिी सरमती अहि ल). 
 

ड)   त भर     स एनएसच्य     ण्य :- 

तक्त  क्र. 6.12 

क लव्य च  भ ग 
स्पेरसरर्केिि प्रम णे 

सीएिएसची ज डी 

मेिीिे घेतलेलय  िमनु्य ांचे रिष्ट्कषय सीएिएसची 
मोजलेली ज डी (सि सिी) 

सर्व्व्हस िोड 
कडील ब ज ू

रििीिण 
पथ कडील ब ज ू 

घेतलेले 
िमिेु  

रकमी- 1 ते 11.13 60 cm 75 63 20* 
रकमी- 11.13 ते 

22.93 
85 cm 45 ते 58 44 ते 60 24 

* 6 िमिेु 60 सेंमी पेि  कमी ज डीचे 

 म तीभि ि च्य  घेतलेलय  40 िमनु्य पैकी र्क्त 9 रठक णी (22 टक्के) भि ि ची घित  
सम ध िक िक (95 टक्क्य च्य  िि) होती.  30 रठक णी (75%) ती 95 ते 75% दिम्य ि होती ि एक रठक णी 
(3%) ती 75% पेि  कमी होती. 
 
इ) अस्तर करण तून णिल करुन क ढलेलय  क ाँक्र ट कोअर र ल    ण्य :- 
 एकूण 130 कोअि घेतले तय पैकी 34 कोअिची (25%) ज डी अस्तिीकिण च्य  करमत कमी 
ज डीपेि  (9.5 सेंमी) कमी होती ि तय मळेु तय ांच्य  दमििक्ती च चण्य  घेत  आलय  ि हीत.  96 च चण्य ांचे 
रिष्ट्कषय पढुील प्रम णे आहेत. 

तक्त  क्र. 6.13 
च चण्य  

घेतलेले कोअि  
सम ध िक िक त कद 
> 127.5 Kg/Sqcm 

करमत कमी आिश्यक त कद  
> 112.5 Kg/Sqcm 

असम ध िक िक त कद  
< 112.5 Kg/Sqcm 

96 5 5 86 
  

य िरुि  रदसिू येईल की 96 पेकी  86 कोअिची  (90 टक्के) दमििक्ती ही  रिर्दिरदष्ट्ट ांपेि  कमी 
होती.  य  86 पैकी 58 कोअिची  दमििक्ती ति 75 Kg/Sqcm पेि ही म्हणजेच अपेरित िमतेच्य  (150 
Kg/Sqcm) 50 टक्के पेि ही कमी होती. 

 
 य  क म िि िेत्रीय ब ांधक म यांत्रणेकडूि तसेच गणुित्त  रियांत्रण मांडळ कडूि आिश्यक तेिढ्य  
च चण्य  घेण्य त आलय  होतय .  घेतलेलय  सिय च चण्य ांचे रिष्ट्कषय (100 टक्के) रिर्दिरदष्ट्ट ांमध्ये 
रिदेरिलय प्रम णे होते.  असे असिूही जेव्ह  य  सिय क म च्य  च चण्य  िांति मेिी ि रिक कडूि घेण्य त आलय  
तेव्ह  ब-य च रठक णी सीएिएस स्ति ची ज डी कमी होती, 78% िमनु्य त म ती भि ि ची घित  कमी होती 
आरण 90% क ाँक्रीट कोअिची दमििक्ती रिर्दिरदष्ट्ट ांपेि  कमी होती.  य िरुिच प्रचरलत गणुित्त  रियांत्रण 
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यांत्रणेतील गांभीि त्रटुी स्पष्ट्ट रदसिू येत त.  समु िे रु. 36 कोटी खचाच्य  ि 27 मरहिे च ल ू असलेलय  य  
क म ल  मखु्य अरभयांतय ांिी केिळ 1 िेळ  ि अधीिक अरभयांतय ांिी केिळ 2 िेळ  भेटी देऊि आपलय  रिहीत 
कतयव्य त कसिू केलय चे मेंढेरगिी अहि ल च्य  परिच्छेद 3.6 मध्ये स्पष्ट्ट म्हटले आहे ि ते योग्यच आहे असे 
सरमतीचेही मत आहे. 

6.6.2   ोद  र  नद  र ल 11  रेॅजसच्य      क   त ल त्र ट :- 

 य  क म ांबदल क ही तक्र िी ि सि कडे प्र प्पत झ लय मळेु तय ब बत चौकिी किण्य स ठी ि सि िे  
श्री एम.के.कुलकणी, सेि रिितृ्त प्रध ि सरचि (जसां), य ांची एक सदस्य रियकु्ती केली य  सरमतीच्य  
क ययकिेत 'पिुिणी मदु  क्र. 2 क म ची गणुित्त  तप सणे'  ह  अांतभूयत होत . य  अहि ल च्य  आध िे ििील 11 
बिेॅजसच्य  क म ांच  गणुित्त  रियांत्रण तील त्रटुींच  आढ ि  पढुीलप्रम णे घेतल  आहे. 

अ) ण णनर्ददष्ट्ट प्र  ण न स र घटक    ण्य  न घेणे:-  
 

11 बिेॅजसस ठी  रिहीत च चण्य  ि प्रतयि घेतलेलय  च चण्य  पढुीप्रम णे आहेत. 

तक्त  क्र. 6.14 
 

अ. 
क्र. 

च चणी 
रिहीत 
सांख्य  

गणुरियांत्रण 
मांडळ िे 
घेतलेलय  
च चण्य  

ब ांधक म 
यांत्रणेिे 

घेतलेलय  
च चण्य  

एकूण 
च चण्य  

टक्केि िी 

1. खडी 903 892 - 892 96 
2. ि ळू (ग ळ प्रम ण) 4811 2345 - 2345 49 
3. िज्रचणूय 6876 1915 - 1915 28 

4. 
सांध िक  
(M-10) 

689 51 100 151 22 

5. 
सांध िक  
(M-15) 20952 1696 1636 3332 16 

6. सांध िक  
(M-20) 

5939 824 458 1282 22 

  
एकूण 11 पैकी 7 बांध ऱय ांच्य  सांध िक दमििक्ती च चण्य  अतयांत कमी घेतलय मळेु तय  क म च्य  

गणुिते्तबदल अरभप्र य देत ि  र् ि मयाद  आलय  असलय चे अहि ल त म्हटले आहे. 
 
 ) स   नक च्य  द निक्त     ण्य     सर सर  ण   र त घेणे :- 

 
सांध िक च्य  घेतलेलय  सिय च चण्य ांचे अहि ल सरमतीस स दि ि कित  केिळ सि सिी 

दमििक्तीची आकडेि िी गणु रियांत्रण मांडळ िे सरमतीस स दि केली. सि सिी दमििक्तीच्य  आध ि िि 
अपेरित दमििक्ती  रकती  बांध ऱय ांच्य  क म त प्र प्पत झ ली आहे  य ची म रहती  पढुीलप्रम णे अहि ल त रदले 
आहे. 
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तक्त  क्र. 6.15 

सांध िक प्रक ि 
कमीत कमी दमििक्ती 

kg/sqcm 
च चण्य  

रिष्ट्किाची िेंज 
रकती च चण्य  योग्य 

रकती पैकी 
M-15 180 157-228 5/11 
M-20 240 212-340 4/11 
M-25 290 257-270 0/2 

 
अहि ल त पढुील त्रटुींच  उललेख आहे. 
 

 लोणीस िांगी बांध ऱय चे क म िि अस्िीक ि हय  दजाचे िज्रचणूय ि पिले आहे. 
 
 सांध िक च्य  दमििक्ती च चण्य ांिरुि तय ांची दमििक्ती योग्य आहे सकि  ि ही हे ठिरिण्य ची 

पध्दत चकुीची आहे. 
 
 रहिडपिुी बांध ऱय च्य  क म च्य  रिर्दिरदष्ट्ट ांची िमिु  प हणी केली असत  ि सि च्य  अहयतेचे आरण 

बांध ऱय च्य  गणुिते्तच  धोक  रिमाण किण िे रिरिदेि रिरिदेत रदले आहेत’. तसेच स ि ांि 
बांध ऱय ांच्य  कमी गणुिते्तच्य  ब ांधक म त रिरिदेतील चकुीच्य  रिरिदेि ांच  ि ट  आहे’ असेही 
अहि ल त म्हटले आहे. 

6.6.3 टे घर प्रकलप:- 
 
 पणु्य िरजक मठु  िदीिि ग भ्य मध्ये दगडी ब ांधक म ि ििच्य  ब जसू (upstream), तळ िी ि क ही 
उांचीपयंत ख लच्य  ब जसू (d/s slope) कोलग्र ऊट मेसििी असलेलय  87 मीटि उांचीच्य  य  धिण तील 
प णीस ठ  3.81 टीएमसी आहे.  मध्यभ गी दिि जे रििरहत 72 मीटि ल ांबीच  स ांडि  आहे.  धिण ब ांधक म 
पढुील 3 ठेकेद ि ांिी केले. 

तक्त  क्र. 6.16 
 

धिण भ ग ड ि  क ठ मध्य भ ग स ांडि  उजि  क ठ 

ठेकेद ि 
श्रीरिि स कां स्रक्िि 

कां . 

मे. प्रोगे्ररसव्ह आरण 
श्रीरिि स कां स्रक्िि 

कां . 

मे. प्रोगे्ररसव्ह कां स्रक्िि 
कां . 

रिरिद  िक्कम रु. कोटी  50.01 (+13.5%) 59.41 (+13.5%) 50.47 (+13.5%) 
िकय  ऑडयि 18/03/1997 18/03/1997 18/03/1997 
मदुत मरहिे 44 44 44 
अपेरित खचय रु. कोटी 65.05 99.38 77.30 
िेिटची मदुति ढ 28/03/2012 28/02/2012 28/03/2012 

 
 धिण चे बिेचसे क म रद. 31/12/2001 पयंत पणूय झ ले होते.  पिांतु िांति जल िय त 4.5 हेक्टि 
ििजमीि बडुत असलय मळेु ििरिभ ग िे धिण चे क म बांद प डले.  ििजमीि प्रस्त ि 17/10/2001 मध्ये 
कें द्र ि सि च्य  भोप ळ क यालय त स दि केल  होत .  पिांत ुतय  प्रस्त ि ल  कें द्रीय पयाििण ि िि मांत्र लय िे 
रदि ांक 19/03/2009 िोजी म न्यत  रदलय िि ठेकेद ि ांिी क म पनु्ह  सरुु केले ि मे 2010 मध्ये पणूय केले.  
आत  ग्र ऊसटग िगैिेची क मे र्क्त ि रहली आहेत. 
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अ)   ण    णनय त्रण:-  सांध िक ि दगडी ब ांधक म/ कोलग्र ऊट ब ांधक म य च्य  च चण्य  ब ांधक म यांत्रण  
ि गणु रियांत्रण मांडळ म र्य त स्ितांत्रपणे घेतलय  ज त होतय .  1996-97 ते 2000-01 य  क ल िधीतील 
गणुरियांत्रण मांडळ च्य  ि र्दषक अहि ल िरुि रदसिू येते की आिश्यक तेिढ्य  सांख्येिे च चण्य  घेतलय  गेलय  
आरण सिय च चण्य िसु ि सांध िक ि ब ांधक म य ांचे सांपीडि स मर्थयय (compressive strength) रिरहत 
मयादेपेि  ज स्त होते.  प्रम रणत रिचलि (standard deviation) म त्र 4.5 ते 10 होते आरण रिचलि च  
गणु ांक (coefficient of variation)  3 ते 11 पयंत होत .  य च च अथय सांपीडि स मर्थयामध्ये म्हण ि ेएिढे 
स ततय िव्हते. 
 
 )  रण भभत तून िोण र  प झर:-  धिण त प्रथमत: पणूय प तळीपयंत स ठ  केलय िि 2012-13 मध्ये 602 
रल/सेकां द (समु िे 20 क्यसेुक्स) ऐिढ  प झि होत .  सि 2011 मध्ये केलेलय  ग्र ऊसटगिांति तो 307 रल/सेकां द 
ऐिढ  कमी झ ल .  पिांतु 2013 मध्ये पित 390 रल/सेकां द एिढ  ि ढल .  तय पैकी धिण चे सभतीतिू 204 
रल/सेकां द, रििीिण गलॅिी ि रलफ्ट िेल मधिू 75 रल/सेकां द ि प य तील गलॅिीमधिू 111 रल/सेकां द एिढ  
प झि आहे.  िेत्रीय पह णीचे िळेी रदसले की ड व्य  क ठ ििील धिणसभतीच्य  क म तिूच बहुतेक सिय गळती 
आहे.  धिण सभतीतिू एक  प तळीिरुि र् ि मोठ्य  प्रम ण िि गळती होत होती.  तय  तुलिेत मध्य भ ग तील 
स ांडि  आरण उजव्य  क ठ ििील सभतीतिू र् ििी गळती होत िव्हती. 
  
क)   ण  े द्दल अणभप्र य:-  योग्य पध्दतीिे केलेलय  कोलग्र ऊट ब ांधक म ची प िगम्यत  (permeability) 
दगडी ब ांधक म च्य  तुलिेत र् ि कमी (जिळजिळ क ही ि ही) असते.  य  धिण त ििच्य  ब जसू कोलग्र ऊट 
पडदी (septum) ि सलग अस  कोलग्र ऊट ब ांधक म च  थि धिण सभतीच्य  तळ िी आरण ख लच्य  ब जसू 
1/3 उांचीपयंत असलय मळेु धिण तिू होण ि  प झि र् ि कमी हि  होत .  पिांतु प्रतयि त 20 क्यसेुक्स म्हणजे हे 
प्रम ण र् िच ज स्त आहे.  कोलग्र ऊटच्य  ब ांधक म पध्दतीमधील त्रटुींचे ि कमी गणुिते्तचे हे रिदियक आहे. 
 
 सांपीडि िक्तीच्य  ब ांधक म यांत्रणेकडूि ि गणुरियांत्रण यांत्रणेकडूि घेतलेलय  सिय च चण्य ांचे रिष्ट्कषय 
रिरहत मयादेच्य िि आहेत.  पिांतु धिण तिू 36 इांच व्य स चे कोअि रड्रल करुि तय च्य  च चण्य  घेतलय  
िसलय मळेु तय ांच्य  सांपीडि िक्ती ब बत क ही  रिष्ट्कषय क ढत  येत ि हीत.  ब ांधक म यांत्रण  ि गणुरियांत्रण 
यांत्रण  य ांच्य कडूि कोलग्र ऊट ब ांधक म किण्य च्य  पध्दतीिि (workmanship) आिश्यक ते रियांत्रण ठेिले 
गेले ि ही असे म्हण ि ेल गेल.  तय तही एक च धिण िि क म   किण -य  दोि ठेकेद ि ांपैकी एक च्य  क म ची 
गणुित्त  पषु्ट्कळ च ांगली ति दसु-य ची असम ध िक िक होती असेही रदसिू येते.  य मळेु स्ितांत्र गणुरियांत्रण 
मांडळ तरे् रियांरत्रत केलेलय  क म तही क ही सधु िण  आिश्यक आहेत हे ज णिते. 
 
6.6.4 त रळ  प्रकलप:- 
 
 स त ि  रजलहय त त िळी िदीिि दगडी ब ांधक म ि कोलग्र ऊट मेसििी असलेलय  य  72 मीटि 
उांचीच्य  ि 1099 मीटि ल ांबीच्य  धिण तील प णीस ठ  5.85 टीएमसी आहे.  मध्यभ गी 12 x 5 मीटि 
आक ि चे 5 लोखांडी िक्र दिि जे आहेत.  य  धिण चे ब ांधक म 3 ठेकेद ि ांकििी (joint venture) किण्य त 
आले आहे. 

तक्त  क्र. 6.17 
मोिोरलथ क्रम ांक 1 ते 4 ि 15 ते 18 12 ते 14 ि 19 ते 24 5 ते 11 

ठेकेद ि अे.प्रभ कि िेड्डी कां ., 
हैद्र ब द  

मे. गमॅि प्रोगे्ररसव्ह, 
मुांबई 

मे. प्रस द ि स्य ुकां ., 
हैद्र ब द 

रिरिद  िक्कम रु. कोटी  93.69 101.89 92.76 
िकय  ऑडयि 12/08/2002 12/08/2002 12/08/2002 



500 
 

मोिोरलथ क्रम ांक 1 ते 4 ि 15 ते 18 12 ते 14 ि 19 ते 24 5 ते 11 
मदुत मरहिे 40 40 40 
पणूय झ लय च  मरहि  / 
िषय 

जिू 2010 म चय 2013 जिू 2010 

प्रतयि एकूण खचय  
(भ िि ढीसह रु. कोटी) 

147.51 178.93 195.54 

 
 धिण चे ब ांधक म  पणूय झ ले तिी ग्र ऊसटगचे क म अद्य पही कि िय चे ि रहले आहे.  धिण चे क म 
सरुु झ ले तिीही आर्दथक अडचणींमळेु (जलसांपद  रिभ ग कडे ब ाँकेम र्य त ठेकेद ि ची रबले देण्य स पैसे 
िसलय मळेु) 2005 ते 2008 य  क ळ त धिण चे क म बांद होते.  लोखांडी दिि ज चे क म य ांरत्रकी रिभ ग िे 
केले आरण धिण त पणूय प तळीपयंत प णीस ठ  प्रथमत: सि 2013 च्य  प िस ळ्य त किण्य त आल . 
अ)   ण    णनय त्रण:-  य  क म िि रिरिध च चण्य  ब ांधक म यांत्रण  आरण स्ितांत्र गणुरियांत्रण 
मांडळ म र्य तही घेतलय  ज त होतय .  य  तीिही रिरिद ांमध्ये अिी तितदू होती की गणुरियांत्रण चे क म 
जलसांपद  रिभ ग आरण ठेकेद ि य ांि  म न्य असलेलय  त ांरत्रक सलल ग ि म र्य त केले ज ईल आरण य च  सिय 
खचय ठेकेद ि िे द्य िय च  होत .  सलल ग ि िे 'गणुित्त  रियांत्रण क ययक्रम' (Quality Assurance 
Programme) तय ि करुि तय ल  मखु्य अरभयांत ांची म न्यत  घेऊि िांति तो रतन्ही ठेकेद ि ांच्य  क म िि 
ि बि यच  होत .  दि मरहन्य त क म स 2 िेळ  भेटी देऊि (एकूण भेटीपैकी 1/3 भेटी ि कळरित  - surprise 
visits) आपलय  पह णीच्य  रिष्ट्कषांचे अहि ल दिमह  मखु्य अरभयांत  ते उप अरभयांत  ि ठेकेद ि य ांि  
प ठि यचे होते.  तय िसु ि य  क म ििील गणुित्त  रियांत्रण य  त्रयस्थ त ांरत्रक सलल ग ि म र्य त किण्य त 
आले. 
 
 धिण सभतीमध्ये ििच्य  ब जलू  1:3 कोलग्र ऊट पडदी (Septum) होती, तसेच ख लच्य  ब जसूही 
1:2 कोलग्र ऊटच  थि क ही उांचीपयंत होत .  ग भ्य मध्ये 1:5 दगडी ब ांधक म होते.  पिांतु क ही उांचीपयंत 
दगडी ब ांधक म केलय िांति तय ििील सिय ब ांधक म (ििची पडदी सोडूि) 1:3.5 कोलग्र ऊटमध्ये किण्य त 
आले. 
 
 ) घेतलेलय     ण्य   े णनष्ट्किफ:-  ब ांधक म यांत्रण  आरण गणुरियांत्रण यांत्रण  य ांच्य  म र्य त दििषी 
घेतलेलय  सांध िक ि दगडी ब ांधक म य ांच्य  सांपीडि स मर्थयाच्य  च चण्य ांचे रिष्ट्कषय गणुरियांत्रण मांडळ च्य  
1998-99 ते 2011-12 य  क ळ तील ि र्दषक अहि ल त िोंदले आहेत.  सिय च चण्य ांचे सांपीडि स मर्थयय 
रिहीत मयादेच्य  िि आहे.  त ांरत्रक सलल ग ि म र्य त 'गणुित्त  रियांत्रण क ययक्रम' ि बरिलय िांति तय पिूी 
असलेले प्रम रणत रिचलि 18 ते 30 िरुि 3 ते 5 एिढे कमी झ ले, ति रिचलि गणु ांक 10 ते 15 िरुि 2 ते 3 
एिढ  सधु िल .  म्हणजेच तय मळेु सांपीडि स मर्थयामध्ये बिेचसे स ततय आणले गेले. 
 
क) णिल केलेलय  कोअर े स प डन स  र्थयफ:-   टेंडि स्पेरसरर्केििप्रम णे 0.9 मीटि व्य स च  एक कोअि 
एक  हांग म त घ्य ि  असे म्हटले आहे.  तय ची सांपीडि िक्ती रकती अस िी य बद्दल रलहीले ि ही.  मेिी 
ि रिकिे 'PWD Handbook Chapter-39' 'Colgrout masonry works' मध्ये म्हटले आहे की 1:3 
कोलग्र ऊटची िक्ती 117 Kg/Sqcm असली प रहजे ि रड्रल कोअिची 90 Kg/Sqcm असली प रहजे ि 
प िगम्यत  2.5 Lugeon पेि  कमी  असली प रहजे.  त िळी धिण त 1:3 ि 1:3.5 य  दोन्ही प्रक िची  
कोलग्र ऊट  मेसििी  होती.  Prorata basis िसु ि 1:3.5 ची सांपीदि िक्ती 80 Kg/Sqcm असली  प रहजे.  
तय िसु ि मेिीिे घेतलेलय  कोअिच्य  68 टेस्टपैकी  34% प त्र ठित त.  कोअि तोडत ि  होण िे क ाँक्रीट 
ब्रेकिचे आघ त, कोअि रकिे मेिी ि रिकल  प ठरित ि  बसण िे ह दिे िगैिेमळेु कोलग्र ऊट मेसििीची त कद 
कमी झ ली असणे िक्य आहे ि तय मळेु च चण्य मध्ये त कद कमी आली अस िी. 
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 य मळेु िेत्रीय अरधक -य ांिी मोिोरलथ क्र. 6 ि 9 मधिू 0.15 मीटि व्य स चे कोलग्र ऊट मेसििीचे 
कोअि क ढूि मखु्य अरभयांत , पणेु य ांिी 27/09/2013 चे पत्र िसु ि CWPRS पणेुकडे सांपीडि िक्ती 
च चण्य ांस ठी प ठरिले.  तय ांिी घेतलेलय  6 च चण्य ांचे रिष्ट्कषय 103, 105, 96, 102, 99 ि 101.9 म्हणजे 
सि सिी 101.15 Kg/Sqcm एिढे होते, जे 80 Kg/Sqcm पेि  समु िे 26 टक्के ज स्त होते.  CWPRS िे 4 
कोअिच्य  Split Tensile strength च चण्य  घेतलय .  तय चे रिष्ट्कषय 11, 12, 13 ि 16 Kg/Sqcm असे होते.  
ते सांपीडि िक्तीच्य  10 टक्के म्हणजे 8 Kg/Sqcm च्य  पेि  ज स्त असणे आिश्यक होते.  मोिोरलथ क्र. 6, 
9, 18 ि 19 मध्ये बोअि घेऊि प िगम्यत  च चण्य  घेतलय  असत  तय  सिय रिहीत मयादेच्य  आत होतय .  76 
रममी व्य स च्य  5 बोअिमध्ये 2.55 Lugeon  मयाद  असत ि  तय  2.01, 1.64, 1.78, 1.93 ि 1.81 अि  
होतय .  180 रममी व्य स च्य  2 बोअिमध्ये 6.05 Lugeon मयाद  असत ि  तय  5.2 ि 5 होतय .  य रिि य 76 
रममी ि 150 रममी व्य स च्य  एकूण 160 मीटि ल ांबीच्य  7 बोअिची videography केली असत  रदसिू आले 
की 93 ते 95 टक्के रठक णी voids सकि  cavities ि हीत.  CWPRS, पणेु य  सांस्थेम र्य त घेतलेलय  
च चण्य िरुि ब ांधक म ची गणुित्त  उत्तम होती हे स्पष्ट्ट होते. 
 
ड)  रण तून िोण र  प झर:-  सि 2013 च्य  प िस ळ्य त धिण त पणूय प तळीपयंत प णीस ठ  झ लय िि 
एकूण प झि 281 रल/सेकां द (9 क्यसेुक्स) होत .  पैकी 242 रल/सेकां द गलॅिीतिू ि 39 रल/सेकां द (1.5 
क्यसेुक्स) धिण च्य  ख लच्य  ब जिेू होत .  धिण च्य  तळ चे क म दगडी ब ांधक म त असलय मळेु गलॅिीमधिू 
प झि ज स्त अस ि .  ग्र ऊसटग केलय िि तो बि च कमी होईल.  धिण सभतीमध्ये मोिोरलथ 3, 4 ि 15, ि 16 
मध्ये धिणसभतीमध्ये ओल ि  (sweating) रदसतो पिांतु प झि ि ही.  य िरुि धिणसभतीस ठी केलेले 
कोलग्र ऊट (1:3) ि (1:3.5) ब ांधक म उत्तम गणुिते्तचे होते हे स्पष्ट्ट होते. 

6.7   णणनय त्रण ण ियक प्रणिक्षण:- 

  ि ज्य तील जलसांपद , स ियजरिक ब ांधक म ि इति रिभ ग मधील अरभयांतय ांि  त ांरत्रक प्ररििण 
देण्य स ठी ि सि िे मह ि ष्ट्र अरभय ांरत्रकी प्ररििण प्रबोरधिीची (मअप्रप्र) स्थ पि  केली आहे. ि ज्य तील 
जलसांपद  प्रकलप ांिि गणुरियांत्रण प्रभ िीपणे  ि बरिण्य स ठी मअप्रप्र ि रिक येथे जलसांपद  रिभ ग त क ययित 
उपअरभयांत /उपरिभ गीय अरधक िी/स.अ.श्रणेी-1, क ययक िी अरभयांत  ि अधीिक अरभयांत  स्ति ििील 
अरधक ऱय ांि  प्ररििण देण्य त येते.  प्रबोरधिी अांतगयतच्य  प्र देरिक कें द्र पणेु, औिांग ब द, ि गपिू य  तीि 
रठक णी जलसांपद  रिभ ग त क ययित करिष्ट्ठ अरभयांत , ि ख  अरभयांत , स.अ.श्रणेी-2 य ांि  प्ररििण देण्य त 
येते. 
 
 य मध्ये प्र मखु्य िे प्रकलप चे सांकलपि, म तीक म, ब ांधक म, गणुरियांत्रण य  बिोबिच व्यस्क्तमति 
रिक स, लेख , म रहतीच  अरधक ि ईतय दी रिषय ांिि िषयभि ि र्दषक प्ररििण क ययक्रम िसु ि प्ररििण रदले 
ज ते.  
 
 गेलय  प च िषात मअप्रप्र म र्य त सांपन्ि झ लेले प्ररििण िगय ि क ययि ळ ांची एकूण सांख्य  
पढुीलप्रम णे आहे. 
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तक्त  क्र. 6.18 
एणप्रल 2009 ते सप्टें र 2013 य  क ल    त  अप्रप्र   र्फ त स पन्न झ लेलय   प्रणिक्षण   ां   

तपि ल 
 

अ.क्र. िषय एरप्रल ते म चय सांपन्ि झ लेलय  प्ररििण िगांची 
सांख्य  (प्ररििण िगय क ययि ळ ) 

उपस्स्थत प्ररििण थीं 
सांख्य  

1. 2009-10 166 6281 
2. 2010-11 194 7611 
3. 2011-12 206 7822 
4. 2012-13 222 9159 
5. 1/4/13 ते 30/9/13 111 3852 

 
मअप्रप्र ि रिक ि प्र देरिक कें द्र ांमधिू गणुरियांत्रण ब बत रििेष िगांद्व िे ि िेत्रीय क ययि ळ ांद्व िे  

प्ररििण देण्य त येते. तसेच प्र देरिक ि मांडळ क यालय ांच्य  म गणीिसु ि िेत्रीय स्ति िि क ययि ळ ही 
आयोरजत केलय  ज त त. 

ििील क ययि ळ ांपैकी म तीक म, ब ांधक म ि क्र ाँक्रीट य ांच्य  गणुरियांत्रण सांबांधी झ लेले प्ररििण िगय 
ि क ययि ळ  य ांच  तपिील ख लीलप्रम णे आहे.  

 
तक्त  क्र. 6.19 

 ेलय  प    िात ल (1/4/2009 ते 30/9/2013)   णणनय त्रण स      े प्रणिक्षण   ा   तपि ल 
 

अ.क्र. सांस्थेचे ि ांि 
सांपन्ि झ लेलय  गणुरियांत्रण 

प्ररििण िगय क ययि ळ  य ांची 
सांख्य  

उपस्स्थत 
प्ररिि ण थीं 

सांख्य  
1. मअप्रप्र, ि रिक 37 1424 
2. प्र देरिक प्ररििण कें द्र, औिांग ब द 73 3103 
3. प्र देरिक प्ररििण कें द्र, पणेु 65 2614 
4. प्र देरिक प्ररििण कें द्र, ि गपिू 85 3277 

 
अ) प्रणिक्षण   फ:- 
 

 जलसांपद  रिभ ग म र्य त ज्य  प्रक िची ब ांधक मे केली ज त त तय स ठी ि पिली ज ण िी स मग्री, 
ब ांधक म ची पध्दत (workmanship), जलि स्त्र िसु ि क म ची प त्रत  (hydraulic functioning) 
य सांबांधीच्य  सिय च चण्य ांची (क म पिूी, प्रयोगि ळेतील ि िेत्रीय) म रहती अि  प्ररििण िगात देणे 
आिश्यक आहे.  तय स ठी ख स िचि  केलेले (Tailor made) पढुील रिषय ििील प्ररििण िगय आिश्यक 
आहेत. 

1) धिण चे ि क लव्य चे म तीक म, खोद ई िगैिे 
2) सिय प्रक िचे सांध िक क म (concrete), िेबसॅचग प्पल ाँट, रमश्र सांकलपि (concrete mix 

design), सलोह सांध िक िगैिे 
3) कोलग्र ऊट ब ांधक म ि दगडी ब ांधक म 
4) क लव्य ििील ब ांधक मे ि क ाँक्रीटचे अस्तिीकिण 
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य  च िही ब बतीत क म सरुु होण्य पिूी कि िय च्य  च चण्य  (tests), क म चे िेळी घ्य िय च्य  
दैिांरदि च चण्य , घेतलेले ठोकळे/दांडगोल य ांच्य  दमििक्ती च चण्य , ब ांधक म तिू क ढलेलय  कोअिच्य  
च चण्य  य बद्दल सरिस्ति म रहती अस िी. 

 
य  च चण्य ांची िोंद किण्य स ठी ल गण िी प्रपते्र, दैिांरदि/स प्पत रहक/म रसक/ि र्दषक अहि ल ांची 

प्रपते्र, रमक्सि िरजस्टि, रसमेंट ि पि िरजस्टि िगैिेस ठी (standard formats) सिांिी रिच िरिरिमय करुि 
ठिि िे ि ते प्ररििण थींि  द्य िे. 

 
च िही क ययक्रम ांमध्ये ब ांधक म ििील गणुित्त  रियांत्रण ची आिश्यकत  आरण त ांरत्रक सह यक ते 

मखु्य अरभयांत  य ांच्य  जब बद -य ांबद्दल स्पष्ट्ट म रहती अस िी.  क म ची स्पेरसरर्केिि आरण िक िे य ांचे 
गणुित्त  रियांत्रण तील स्थ ि य बद्दल सिय प्ररििण थींि  स्पष्ट्ट कलपि  द्य िी. 

 
य  च िही क ययक्रम ांस ठी लेखी पसु्स्तक  तय ि कि व्य त आरण तय  प्ररििण थींि  द्य व्य त ि  तय  

आध िेच प्ररििण द्य िे. 
 

 ) के्षत्र य अण क -य     ज   द र :- 
 

पढुील हांग म त कमयच -य ांि  ज्य प्रक िचे क म सोपि यचे आहे तय प्रक िचे प्ररििण तय पिूीच्य  
प िस ळ्य त रदले ज ईल हे पह ण्य ची जब बद िी सांबांरधत क ययक िी अरभयांत /अधीिक अरभयांत ांची ि हील. 

 
असे रकती प्ररििण िगय कोणतय  स्ति ििील अरधक िी / कमयच -य ांस ठी कोठे आयोरजत कि िे 

ल गतील य चे रियोजि मखु्य अरभयांत , मअप्रप्र य ांिी िेत्रीय अरधक -य ांिी सांपकय  स धिू कि िे. 

 
6.8 सकृद्दिफन    ण    णनय त्रण पध्दत  ध्ये ज ण लेलय  त्र ट :- 
 
 कोणतेही ब ांधक म सरुु किण्य पिूी तय मध्ये ि पिण्य त येण -य  स मग्रीब बत स्पेरसरर्केिि तय ि 
केले ज त त.  तसेच तय  स मग्रीच  ि पि करुि जे ब ांधक म कि िय चे तय च्य  क ययपध्दतीब बत 
(workmanship)  रिरिर्ददष्ट्टेही पिूािभु िरुि तय ि केली ज त त (मरुुम/म ती भि ि, दगडी ब ांधक म, 
कोलग्र ऊट मेसििी, क ाँक्रीट, सलोह क ाँक्रीट िगैिे).  रसमेंट ि लोखांड य ांची रिरिर्ददष्ट्टे सिय प्रकलप िि 
स िखीच असत त.  पिांतु प्रतयेक रठक णी उपलब्ध असण ि  मरुुम, म ती, ि ळू, खडी, दगड ह  िेगिेगळ्य  
गणुधमाच  (property) असलय मळेु ब ांधक म स ठी ि पिण्य पिूी तय िि प्रयोगि ळेत च चण्य  घेऊि तय ांच्य  
म न्यतेचे रिकष प्रकलपरिह य ठिि िे ल गत त.  दि हांग म स ठी सांध िक रमश्र सांकलपि (Concrete Mix 
Design) करुि घ्य िे ल गते.  म ती/मरुुम च्य  ख णीतिू िमिेु घेऊि तय ची घित  ि ओल ि  (Optimum 
Dry Density & Optimum Moisture Content) य ांची प्रयोगि ळेत ििचेिि तप सणी कि िी ल गते. 
 
 िेत्रीय च चण्य ांचे स्िरुप (ब ांधक म च ल ू असत ि ) हे तय  च चण्य ांचे रिष्ट्कषय प्रयोगि ळेतील 
च चण्य ांच्य  रिकष िी योग्य प्रम ण त रमळते जळुते आहेत ि  हे पह णे असे असते.  प्रयोगि ळेतील क ही 
च चण्य  य  मेिी ि रिक, अरभय ांरत्रकी मह रिद्य लय तील प्रयोगि ळ , गणुित्त  रियांत्रण प्रयोगि ळ  तसेच 
िेत्रीय प्रयोगि ळेत घेण्य त येत त.  दैिांरदि िेत्रीय च चण्य  (PDD/PMC, mortar cube, concrete cube, 
grout flow test, slump of concrete etc.) ब ांधक म यांत्रणेम र्य त आिश्यक तय  प्रम ण त (दििोज केलेलय  
क म च्य  प्रम ण त) घेतलय  ज त त.  गणुित्त  रियांत्रण यांत्रणेच्य     कमयच -य ांकडूिही अि  च चण्य  (सांख्येच्य  
समु िे 20 टक्के पयंत) स्ितांत्रपणे घेतलय  ज त त.  ब ांधक म (म तीभि ि, क ाँक्रीट, कोलग्र ऊट मेसििी, दगडी 
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ब ांधक म) कित ि  स्पेरसरर्केििप्रम णे ि िक ि ांप्रम णे होत आहे ि  हे पह ण्य ची मलूभतू जब बद िी 
ब ांधक म यांत्रणेची असली तिीही तय िि सांरियांत्रण स्ितांत्रपणे गणु रियांत्रण यांत्रणेकडूि ठेिले ज ते. 
 
 एिढी दित  घेतलय िांति क म ची गणुित्त  च ांगली ि हील अिी अपेि  ठेिणे ि स्त आहे.  पिांतु 
गोसीखदुय ड ि  क लि  अस्तिीकिण ब बत ििील परिच्छेद िरुि रदसिू येईल की िस्तुस्स्थती तय पेि  र् िच 
िेगळी होती.  ब ांधक म यांत्रण  ि गणुित्त  रियांत्रण यांत्रणेिे घेतलेलय  100 टक्के च चण्य  सिय कसोटींि  उतित 
असलय  तिी केलेलय  क म च्य  च चण्य  िांति जेव्ह  मेिी ि रिकिे घेतलय  तेव्ह  म तीभि ि ची घित  र्क्त 
22 टक्के िमनु्य ांमध्ये सम ध िक िक होती आरण अस्तिीकिण च्य  क ाँक्रीटची दमििक्ती ति केिळ 10 टक्के 
िमनु्य त सम ध िक िक होती.  ब ांधक म यांत्रण  ि गणुित्त  यांत्रण  य ांिी केलेलय  क ाँक्रीटच्य  दमििक्ती 
च चण्य ांची छ ििी केली असत  ज णिते की ती आकडेि िी दमििक्ती  च चण्य  प्रतयि किण्य ऐिजी जी 
दमििक्ती आिश्यक आहे रतचीच िोंद िरजस्टिमध्ये केली आहे (cooked up record).  ब ांधक म यांत्रणेतील 
अधीिक अरभयांत  ि मखु्य अरभयांत  य ांिी आरण गणुरियांत्रण यांत्रणेतील क ययक िी अरभयांत  ि अधीिक 
अरभयांतय ांिी क म िि आिश्यक ते सांरियांत्रण ठेिले ि ही असे रदसते. 
 
6.9   ण    णनय त्रण च्य  क ि   े ळ्य  पध्दत :- 

6.9.1 प्र  न  त्र  ग्र   सडक योजने ध्ये र   ण्य त आलेल    ण णनय त्रण  ण िय    पद्धत:- 

 कें द्र ि सि तरे्  रडसेंबि 2000 प सिू प्रध ि मांत्री ग्र म सडक योजि  ही देि तील ग्र मीण भ ग तील 
िस्तय ांची उभ िणी ि सधु िण  किण िी योजि  ि बिण्य त येत आहे.  य  योजिेमध्ये 500 मिषु्ट्य िस्ती 
असलेली ग िे ि 250 मिषु्ट्य िस्ती असलेली डोंगि ळ ि आरदि सी भ ग तील ग िे पक्क्य  िस्तय िे (All 
weather roads) जोडण्य त येण ि आहेत.     य  योजिे अांतगयत 3.71 लि रकमी ििीि िस्तय ांची क मे ि 
3.68 लि रकमी जनु्य  िस्तय ांचे ितूिीकिण किण्य त येण ि आहे.  ही योजि  जिी कें द्र ि सि कडूि 
अिदु रित असली तिी य ची प्रतयि अांमलबज िणी ि ज्य ि सि तरे् कि िय ची असलय मळेु  िस्तय ांच्य  
क म ची गणुित्त  ि खण्य ची प्र थरमक जब बद िी ि ज्य ि सि ची आहे.   अि  य  देिभि, सियत्र रिखिुलेलय  
ि प्र मखु्य िे ग्र मीण भ ग िी सांबांरधत योजिेचे गणु रियांत्रण किण्य स ठी पढुील रत्रस्तिीय पध्दती ि बिण्य त 
आलेली आहे. 

अ) पणिल  स्तर (First tier): 

 ि ज्य ि सि तरे् प्रतयि िस्तय चे क मे किण िी यांत्रण  Programme Implementation Unit (PIU) 
अरभयांते / कां त्र टद ि ह  य  योजिेच  परहल  स्ति होय.  कां त्र टद ि िे गणु रियांत्रण प्रयोगि ळ  उभ रुि च चण्य  
रिहीत प्रम ण त घेऊि तय ांचे रिक ल रिहीत िमनु्य तील िोंदिहीत भिणे बांधिक िक आहे. य ची जब बद िी 
सांबांरधत अरभयांतय िि आहे.   

 ) द सर  स्तर (Second tier): 

 ि ज्य ि सि तरे् स्ितांत्रपणे ि बिण्य त येण िी गणु रियांत्रण समन्ियक यांत्रण  State Quality 
Coordinator (SQC) ही य  योजिेच  दसुि  स्ति आहे.  य  स्ति िि परहलय  स्ति तरे् घेण्य त आलेलय  
रिरिध च चण्य  योग्य तय  प्रम ण त घेतलय  आहेत, तय  च चण्य ांचे रिक ल योग्य तय  प्रम ण चे आहेत, तसेच 
य  यांत्रणेिे स्ितांत्रपणे घेतलेलय  च चण्य ांचे रिक ल परहलय  स्ति िे घेतलेलय  च चण्य ांिी जळुत त सकि  कसे 
हे प हण्य ची जब बद िी आहे. 

क) णतसर  स्तर (Third tier): 
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 परहले दोि स्ति ही ि ज्य ि सि ची यांत्रण  आहे.  ति रतसि  स्ति ि ष्ट्रीय गणुित्त  सांरियांत्रण यांत्रण  
(National Quality Monitors, NQMs) ह  असिू य  स्ति ची िेमणकू ि रियांत्रण कें द्र ि सि तरे् किण्य त 
येते.   य मध्ये ि ज्य तील अथि  कें द्र ि सि तील  सेि रिितृ्त िरिष्ट्ठ अरभयांतय ांच  सम ििे असतो.     य  
स्ति ची भरूमक  केिळ ि ज्य ि सि तरे् केलेलय  क म ची गणुित्त  रिहीत रिरिर्ददष्ट्ट ांप्रम णे होत आहे ि  ते 
तप सिू ि ज्य यांत्रणेस चकु  कि  दरुुस्त कि व्य  आरण गणु रियांत्रण आणखी प्रभ िीपणे कसे कित  येईल 
य ब बत म गयदियि किणे अस  आहे.   दि िेळेस रििीिण स ठी ि ष्ट्रीय गणुित्त  सांरियांत्रण यांत्रणेमध्ये पिूीपेि  
िेगळ्य  अरधक -य ांच  / गट ांच  सम िेि असतो.  पिूीच्य  गट िे  क ढलेलय  आिेप ांची पतूयत  झ ली सकि  
कसे य ची तप सणी ििीि गट कितो.    

 गणुित्त  रियांत्रण क म च्य  अिभुि ध िे कें द्र ि सि िे तीिही स्ति ांििील अरभयांतय ांस ठी तपिीलि ि 
म गयदियक सचूि  रदलय  आहेत. 

 क म च्य  दजाब बत तीि प्रक ि ठेिण्य त आलेले आहेत. 

i) सम ध ि क िक क म satisfactory - (S) 
ii) सधु िण  आिश्यक असलेले क म Requires Improvement - (RI) 
iii) असम ध िक िक क म unsatisfactory - (U) 

 क म ांच  दजा प हूि ि तय त दजािसु ि आिश्यक तय  दरुुस्तय  / सधु िण  किण्य ची जब बद िी 
परहलय  स्ति ची असिू आिश्यक तय  सधु िणेिांतिच क म चे देयक प्रद ि किण्य त येते.   

ि ष्ट्रीय गणुित्त  सांरियांत्रण यांत्रणेतील कमयच -य ांिी आपली रििीिणे स्िहस्त िि तच भि िय ची 
असिू आपलय  रििीिण च्य  च ि प्रती तय ि करुि एक प्रत त तक ळ ि ज्य ि सि च्य  प्रथम स्तिीय यांत्रणेस 
(PIU) हस्त ांतरित कि िय ची आहे.  तय रिि य य  कमयच -य ांिी रजलह  सोडू िये अि  तय ांि  सचूि  आहेत.  
दसुिी प्रत ि ज्य ि सि च्य  समन्ियक गणु रियांत्रण यांत्रणेस, रतसिी प्रत मखु्य गणुित्त  समन्ियक (Chief 
Quality Coordinator of NRRDA) य ांि  प ठि यची आहे ि एक प्रत स्ित:जिळ ठेि यची आहे.  
थोडक्य त अि  रत्रस्तिीय गणु रियांत्रण मळेु क म ची गणुित्त  ब-य पैकी ि खण्य त य  योजिेस यि प्र प्पत झ ले 
आहे.   

6.9.2  ि र ष्ट्र जलस   र प्रकलप -   ण    णनय त्रण पध्दत :- 
 
 मह ि ष्ट्र तील 286 प्रकलप तील (मोठे, मध्यम ि लघ)ु धिण आरण क लिे य ांच्य  क म मध्ये 
आिश्यक तय  सधु िण  करुि तय ििील समु िे 6.68 लि हेक्टि िेत्र ििील ससचि व्यिस्थ पि चे क म 
ल भध िक ांच्य  प णीि पि सांस्थ ांकडे हस्त ांतरित कित  य िे य स ठी ज गरतक ब ाँकेच्य  मदतीिे रु. 1600 कोटी 
खचाच  प्रकलप ि बरिण्य त येत आहे.  य  प्रकलप चे क म म चय 2014 मध्ये पणूय होत आहे.  क लि  आरण 
रितिण यांत्रण  य ांचे म तीक म, अस्तिीकिण ि ब ांधक मे य मध्ये आिश्यक तय  सधु िण  करुि प्रतयेक 
िेत पयंत ख त्रीिे प णी पोहोच िे हे य  प्रकलप चे उरद्दष्ट्ट आहे.  य  क म ांची गणुित्त  उत्तम ि रहली तिच ती 
िषाििुषे रटकूि ि हूि आपले उरद्दष्ट्ट प ि प डू िकतील.  ही सिय क मे र् ि मोठ्य  िेत्र त रिखिुलेली 
असलय मळेु तय ांच्य  गणुरियांत्रण स ठी पढुील प्रक िची एक िगेळीच क ययपध्दती अिलांरबली गेली. 
 
 य स ठी प्रथम 'गणुित्त  व्यिस्थ पि क ययक्रम' (Quality Management System - QMS) तय ि 
केल .  तय मध्ये गणुित्त  रियांत्रण (Quality Control) आरण गणुिते्तची हमी (Quality Assurance) य  दोन्ही 
गोष्ट्टी स ध्य होतील अि  रितीिे क ययक्रम ची आखणी केली.  तय मध्ये प्र मखु्य िे गणुित्त  रियोजि स ठी 
मनॅ्यअुल तय ि किणे, सांबांरधत कमयच -य ांि  गणुित्त  रियांत्रण ि हमी स ठी प्ररििण देणे, य  क ययक्रम ची 
िेत्रीय स्ति िि अांमलबज िणी किणे आरण गणुित्त  स ध्यतेचे मलूयम पि करुि तय त सधु िण  किणे य ांच  
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अांतभाि होत .  ह  क ययक्रम प्र योरगक स्िरुप त ि रिक ि औिांग ब द प्रदेि तील जलसधु ि क म िि ि बरिल  
गेल . 
 
 अस्स्तति त असलेलय  स्ितांत्र गणुरियांत्रण यांत्रणेम र्य तच य ची अांमलबज िणी केली.  तय स ठी 
ब ांधक म यांत्रण , ठेकेद ि आरण गणुरियांत्रण यांत्रण  य ांच्य  जब बद -य  रिस्श्चत केलय  आरण ब ांधक म स मग्री 
ि तय ििील च चण्य , ब ांधक म पध्दती (workmanship), क म च ल ूअसत ि  ि पणूय झ लय िि कि िय च्य  
च चण्य , तय ांचे रिश्लेषण, रिष्ट्कषय आरण सधु िण  य ब बतची क ययपध्दती ठिरिली.  ब ांधक म च्य  प्रतयेक 
टप्पप्पय िि गणुित्त  रियांत्रण (Quality Assurance) केलय मळेु आरण पणूय झ लेलय  क म ची गणुित्त , च चण्य  
घेऊि प िखलय मळेु अपेरित गणुित्त  प्र प्पत झ ली. 
 
 पिांतु य  पध्दतीप्रम णे प्रतयि क म प ि पडले सकि  ि ही हे पह ण्य स ठी गणुित्त  हमी (Quality 
Assurance) पध्दती ि बरिली.  य च  उदे्दि ऐिढ च होत  की य  प्रक िे केलेले ब ांधक म तय प सिू अपेि  
असलेले क म दीघयक ळ सम ध िक िक पध्दतीिे किेल.  क म किीत असत ि  आलेलय  अिभुि तिू क यय 
पध्दतीत आिश्यक तय  सधु िण  केलय  गेलय  ति हे स ध्य होईल. 
 
 पिांतु य प्रक िे ि सकीय यांत्रणेकडूि केले गेलेले क म बिोबि झ ले आहे ि  आरण तय मध्ये क ही 
सधु िण  आिश्यक आहेत क  य ची पह णी किण्य स ठी जलसांपद  रिभ ग म र्य त त्रयस्थ यांत्रणेची रियकु्ती 
केली गेली.  य  यांत्रणेम र्य त केलेले क म हे सांकलपरचते्र, िक िे ि स्पेरसरर्केििप्रम णे झ ले आहे / होत आहे 
य ची पह णी अपेरित आहे.  तय चबिोबि क म च्य  गणुिते्तच्य  क ही च चण्य  तय ांिी स्ितांत्रपणे घ्य व्य  असेही 
अपेरित आहे.  क म ची पह णी, तय स ठी असलेली ठेकेद ि ची यांत्रण , ब ांधक म स मग्रीच्य  ि ब ांधक म च्य  
घेतलेलय  च चण्य , तय ांचे रिष्ट्कषय य  सिांच  आढ ि  य  त्रयस्थ यांत्रणेिे घेऊि तय च  अहि ल द्य िय च  आहे. 
 
 तय चबिोबि रितिण यांत्रणेमध्ये रठकरठक णी (प्रतयेक प णीि पि सांस्थेच्य  क ययिेत्र च्य  सरुुि तीस) 
रिसगय मोजण्य स ठी जे ब ांधक म केले आहे तय  यांत्रणेचे Calibration तप सिू पह ण्य ची जब बद िीही त्रयस्थ 
यांत्रणेकडे आहे. 
 
 रितिण यांत्रणेस िख्य  मोठ्य  िेत्र िि रिखिुलेलय  क म स ठी य  प्रक िची त्रयस्थ यांत्रण  (Third 
Party Organization) अरधक परिण मक िक होईल असे ि टते. 

6.10   ण    णनय त्रण स ठ  एक प्रस्त ण त पध्दत :- 
 
 गणुरियांत्रण च्य  ििील रिरिध पध्दती रिच ि त घेत , जलसांपद  रिभ ग च्य  क म िि पढुील 
स्िरुप ची गणु रियांत्रण पध्दत परिण मक िक होईल असे ि टते.   

 
िेत्रीय अरधक -य ांकडूि िोजच्य  िोज च चण्य  घेऊि तय ची िोंद तिरित िरजस्टिमध्ये घेतली ज ते क , 

च चण्य  घेण्य ची पध्दत योग्य आहे ि  हे पह ण्य ची जब बद िी उप अरभयांत , क ययक िी अरभयांत  य ांचीच िव्हे 
ति अधीिक अरभयांत  ि मखु्य अरभयांत  य ांचीही आहे य ची ज णीिच ब ांधक म ि गणुरियांत्रण यांत्रणेत रदसत 
ि ही.  य  सिय अरधक -य ांिी प्रतयेक िेत्रीय पह णीचे िेळी क ही च चण्य  स्ित:चे देखिेखीख ली  घेऊि तय ांची 
त िीखि ि िोंद िरजस्टिमध्ये स्ित: किणे आिश्यक आहे.  सिय च चण्य ांचे अहि ल आिश्यकतेिसु ि दि 
आठिड /मरहि /रतम ही/हांग म  अखेि िेळेिि स दि होत त हे पह ण्य ची तय  तय  प तळीििील िरिष्ट्ठ ांची 
जब बद िी असते.  अि  प्रक िे केिळ "सांरियांत्रण असते" य पेि  ििीलप्रम णे प्रतयि कृतीतिू "सांरियांत्रण केले 
ज ते" एिढ  र्िक झ ल  तिी गणुिते्तत खपू सधु िण  होईल. 
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 गणुित्त  रियांत्रण त त ांरत्रक सह य्यक/ि ख  अरधक िी/उपअरभयांत /क ययक िी अरभयांत  य ांची क य 
जब बद िी आहे (responsibility and accountability)  हे प्रतयेक क म त ठिरिले प रहजे ि तय प्रम णे ती प ि 
प डली ज त आहे ि  हे तय ांच्य  िरिष्ट्ठ ांिी प रहले ति गणुिते्तत सधु िण  होईल. 
 
 थोडक्य त म्हणजे योग्य गणुिते्तच्य  स मग्रीतिू अपेरित गणुिते्तचे ब ांधक म कििूि घेणे ही एक 
िेगिगेळ्य  स्ति ांििील अरभयांतय ांकििी ि बरिली ज ण िी क ययपध्दरत (System) आहे.  रतच्य  प्रतयेक 
टप्पप्पय ििील अरभयांतय ल  आपलय  जब बद िीची त ांरत्रक म रहती (drawings & specifications) असेल 
आरण तय िे आपली जब बद िी रिष्ट्ठेिे प ि प डली तिच केलेले ब ांधक म रिस्श्चतपणे अपेरित गणुिते्तचे 
होईल.  सिय स्ति ििील त ांरत्रक कमयच िी तय िसु ि क म कित त ि  हे पह ण्य ची जब बद िी तय ांच्य  तय ांच्य  
िरिष्ट्ठ ांिि येते.  आप पले क म किीत असत ि  आपलय  ह त ख लच्य  त ांरत्रक    कमयच -य ांि  योग्य ते 
म गयदियि करुि तय ांचेकडूि अपेरित क म करुि घेण्य ची जब बद िीही प्रतयेक ची असते हे ध्य ि त ठेिूि 
तय िसु ि कृरत आिश्यक आहे. 
 
 केिळ प्रयोगि ळेतील ि िेत्रीय च चण्य  सम ध िक िक आलय  म्हणजे गणुित्त  रियांत्रण झ ले य  
सांकलपिेत क ही बदल किण्य ची आिश्यकत  ज णिते.  ISO 9000/14000 प्रम णे ब ांधक म रिर्दमती 
प्ररक्रयेच्य  प्रतयेक टप्पप्पय ििील क म ची जब बद िी तय  तय  त ांरत्रक कमयच -य िि सोपरिली आरण रिर्दमतीच्य  
सांपणूय क ययपध्दतीिि (system) सांरियांत्रण आणले ति गणुिते्तत रिस्श्चत सधु िण  होईल असे ि टते. 
 
 ही पध्दती अांमल त आणण्य स ठी सिय त ांरत्रक कमयच िी (िेत्रीय स्ति ििील त ांरत्रक सह य्यक ते मखु्य 
अरभयांत ) य ांचेकडूि पढुीलप्रम णे क ययि ही अपेरित आहे. 
 

i) सिय स्ति ििील त ांरत्रक कमयच -य ांि  (त ांरत्रक सह यक ते क ययक िी अरभयांत ) सांबांरधत क म ची 
स्पेरसरर्केिि, ल ग ूहोण -य  रिरिद  अटी (Tender Conditions) ि ब ांधक म चे िक िे य ांच्य  प्रती 
देऊि ते रमळ लय बद्दल तय ांची सही घेतली प रहजे.  एिढेच िव्हे ति तय  सिांिी  हे सिय अभ्य सले 
आहे ि समजिू घेतले आहे य ची ख तिजम  प्रतयेक त ांरत्रक  कमयच -य च्य  िरिष्ट्ठ ांिी ििचेिि केली 
प रहजे. 

 

ii) प्रतयेक िे  घ्य िय च्य  िेत्रीय/प्रयोगि ळेतील च चण्य  कि  घ्य िय च्य  य चे प्ररििण तय ांि  रदले 
प रहजे आरण च चण्य  घेण्य स ठी आिश्यक असलेली स धिे ि स मग्री तय ांि  उपलब्ध करुि रदली 
प रहजे.  हे प्ररििण सिय त ांरत्रक कमयच -य ांि  मअप्रप्र ि रिक सकि  प्र देरिक प्ररििण कें द्र त 
हांग म पिूी रदले ज ईल हे पह ण्य ची जब बद िी सांबांरधत क ययक िी / अधीिक अरभयांतय ांची ि हील. 

 

iii) घेतलेलय  च चण्य ांच्य  िोंदी, िेबसॅचग प्पल ाँट/क ाँक्रीट रमक्सि/मॉटयि ि कोलग्र ऊट रमक्सि य ांच्य  
क म च्य  िोंदी, रसमेंट ि पि च्य  िोंदी य स ठी प्रपते्र (Standard formats) रिस्श्चत करुि  तय च्य  
छ पील प्रती (सयु  सकि  िरजस्टि स्िरुप त) सांबांरधत ांि  उपलब्ध करुि रदलय   प रहजेत.  ही 
जब बद िी क ययक िी अरभयांतय ांची ि हील. 

 
iv) ििील सिय िोंदींच  स प्पत रहक गोषि ि /म रसक गोषि ि  कोणतय  प्रपत्र त ि कोणी तय ि 
 कि यच  ते ठििूि प्रपत्र ांच्य  छ पील प्रती सांबांरधत ांि  उपलब्ध करुि रदलय  प रहजेत. 
 
v) िेत्रीय देखिेख किण -य  ि प्रयोगि ळेत क म किण -य  प्रतयेक त ांरत्रक कमयच -य ल  तय ची 

जब बद िी कोणती आहे, तय िे कोणती िरजस्टि स्ित: भिली प रहजेत सकि  ठेकेद ि च्य  कमयच -
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य ांकििी िोजचे िोज िेळेिि भरुि घेतली प रहजेत, कोणत  स प्पत रहक/म रसक गोषि ि  भिल  प रहजे 
य ची लेखी ज णीि करुि रदली प रहजे. 

 
vi) िेत्रीय च चण्य ांची  ि इति िरजस्टिे य मध्ये सांबांरधत कमयच िी च चण्य ांच्य  िोंदी व्यिस्स्थत ि 
 िेळचेिेळी घेत आहे सकि  ि ही हे प हूि उप अरभयांत  ि क ययक िी अरभयांत  य ांिी िेत्रीय 
 पह णीच्य  िेळी स्ित: िेत्रीय च चण्य  घेऊि तय ांची िरजस्टिमध्ये त िीख ि सहीरििी िोंद  कि िी.  
 ठेकेद ि म र्य त भिण्य त येत असलेलय  िरजस्टि ांची (रमक्सि िरजस्टि, रसमेंट ि पि, 
 कोलग्र ऊट रमक्सि िगैिे) तप सणी करुि ती िेळेिि ि योग्य त-हेिे भिली ज त आहेत य ची 
 ख तिजम  करुि िरजस्टिमध्ये सही कि िी. 
 
vii) ब ांधक म कित ि  कोणतय  महति च्य  गोष्ट्टी प ळणे आिश्यक आहे तय ची एक य दी (check list) 

बिरिली  प रहजे.  उद . क ाँक्रीटच्य  थि चे व्ह यब्रेिि झ लय िांति Green cutting  किणे, 
कोलग्र ऊटच  थि झ लय िांति 12-16 त स ांच्य  आत Laitance क ढणे, क ाँक्रीट ट कण्य पिूी 
reinforcement ि formwork तप सणे िगैिे.  प्रतयेक क म स ठी अिी check list बििूि क म ची  
तप सणी किण -य िे ते तय प्रम णे केले असलय ची ख तिजम  करुि तय िि सही केली प रहजे. ही 
चेकरलस्ट व्यिस्स्थत ि िेळेिि भिली ज त आहे सकि  ि ही य ची पह णी उपअरभयांत  ि क ययक िी 
अरभयांत ांिी करुि सही केली प रहजे. 

 
viii) प्रचरलत पध्दतीप्रम णे रसमेंट खिेदी करुि आणण्य ची जब बद िी ठेकेद ि ची असते.  पिांतु हे रसमेंट 

ज्य  गोद म त ठेिले आहे तय ल  ठेकेद ि चे ि रिभ ग चे अिी दोि कुलपेु ल ि िी.  गोद म त 
आलेलय  रसमेंटची आरण िोजच्य  िोज क म िि िेलेलय  रसमेंटची िोंद िरजस्टिमध्ये कि िी.  य  
गोद म तील रसमेंट स ठ्य ची अच िक तप सणी (random checking) उप अरभयांत  ि क ययक िी 
अरभयांत ांिी ििचेिि कि िी.  गोद म तिू क म िि रसमेंट िेलय िांति तय च्य  खप ची िोंद क म च्य  
रठक ण च्य  िरजस्टिमध्ये िोजच्य  िोज कि िी. 

 
ix) य प्रम णे गणुरियांत्रण च्य  हमीची पध्दती (Quality Assurance Plan) अांमल त आणली ति 

 गणुरियांत्रण म्हणजे घेतलेलय  च चण्य ांचे सम ध िक िक रिष्ट्कषय एिढेच ि िह त , क म च्य  
 गणुिते्तची जब बद िी  ही मोजम पे घेऊि िोंदण -य ची ि पडत ळणी किण -य चीच केिळ  िह ण ि 
ि ही.  प्रतयेक स्ति िि क म किण -य  अरभयांतय िि रिरिरित जब बद िी  सोपरिलय मळेु आरण 
तय ब बतीत तय िे िेळोिेळी कि िय च्य  लेखी िोंदींमळेु गणुित्त  रियांत्रण त त ांरत्रक सह यक प सिू ते 
क ययक िी अरभयांतय पयंत आरण ठेकेद ि च्य  िेत्रीय कमयच -य ांसकट  सिांच  सक्रीय सहभ ग ि हील.  
िरिष्ट्ठ अरधक -य ांिी स्ित: च चण्य  घेऊि िोंदी केलय मळेु ि िरजस्टिमधील िोंदी प रहलय मळेु 
क म िि तय ांचे उत्तम सांरियांत्रण ि हील. 

 
x) य  पध्दतीमळेु प्रतयेक ब ांधक म मजबतू ि रटक ऊ ति होईलच पिांतु ब ांधक म स खळीतील प्रतयेक 

दिु  सांकस्लपत क मरगिी किेल आरण प्रकलप चे उरद्दष्ट्ट स ध्य होऊ िकेल. 
 
xi) उपअरभतय ांिी आपलय  म रसक अहि ल त कोण त ांरत्रक कमयच िी  कोणतय  रठक णी क य क म 

किीत होते य ची  सांपणूय िोंद कि िी.  तय आध िे प्रतयेक महति च्य  क म िि सांपणूय हांग म त क म 
किीत असलेले त ांरत्रक सह य्यक, करिष्ट्ठ अरभयांत , उपअरभयांत  ि क ययक िी अरभयांत  य ांची ि िे 
तय ांच्य  क ल िधीसरहत  रलह िीत.   ठेकेद ि चे क म ििील पययिेिक (Supervisors) ि अरभयांते / 
व्यिस्थ पक य ांचीही िोंद कि िी.   गणुित्त  रियांत्रण मांडळ तरे् जो ि र्दषक अहि ल तय ि केल  
ज तो  तय मध्ये प्रतयेक प्रकलप िि ि तय च्य  रिरिध घटक ांच्य  क म िि त ांरत्रक सह य्यक प सिू ते 
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अधीिक अरभयांत पयंत ब ांधक म यांत्रण  तसेच गणुित्त  रियांत्रण यांत्रण  य ांचे कोण अरभयांते कोणतय  
क ल िधीत क म किीत होते तसेच ठेकेद ि चे कोण कमयच िी / अरभयांते क म किीत होते ह  सिय 
तपिील अांतभूयत केल  ज ि .  य मळेु प्रतयेक क म च्य  गणुिते्तबद्दल कोण कोण जब बद ि होते य ची 
स्पष्ट्ट िोंद ि हील.  गणुित्त  रियांत्रण चे उत्तिद रयति अि  प्रक िे रिस्श्चत झ लय मळेु प्रतयेक घटक 
जब बद िीिे ि गेल ि क म ची गणुित्त  रिस्श्चत सधु िेल असे ि टते. 
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प्रकरण क्र. -7 
प्रकल्प कार्यान्वर्यन 

अनकु्रमाांक तपशील 

7.1 सर्वसाधारण तपशील 

7.2 प्रकल्प ठरलेल्या मदुतीत पणूव न होण्याची सर्वसाधारण कारणे 

7.3 प्रकल्प ठरलेल्या खचात पणूव न होण्याची सर्वसाधारण कारणे 

7.4 प्रकल्प ठरलेल्या मदुतीत र् खचात पणूव करण्याकररता उपाय योजना  

7.4.1 ताांरिक अपणूवता 

7.4.2 प्रकल्पाच्या परू्वतयारीसाठी र्ेळ रनधाररत करणे 

7.4.3 प्रकल्पाचे रनयोजन र् व्यर्स्थापन 

7.4.4 प्रकल्प ठरलेल्या खचात पणूव करणे 

7.4.5   जलसांपदा रर्भागासाठी बाांधकाम रनयमार्ली तयार करण्याबाबत 

7.4.6     मोठ्या प्रकल्पाांची कामे टप्पे पाडून घटक प्रकल्प समजनू पणूव करणे 

7.4.7     रबगर ससचनासाठी झालेली गुांतर्णकू स्र्तांि दशवरर्णे  

7.4.8     प्रकल्पास आर्श्यक त्या र्ैधारनक/ईतर रर्भागाांच्या मान्यता घेणे या प्रयोजनासाठी महामांडळ 
कायालयात स्र्तांि कक्ष रनमाण करणे  

7.5     इतर सधुारणा 
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प्रकरण क्र. -7 

प्रकल्प कार्यान्वर्यन  

7.0    प्रकल्प ठरलेल्र्या मदुतीत व खर्चात पणूण करण्र्याकररता उपार्यर्योजना सरु्चरवणे 

7.1 सवणसाधारण तपशील:- 
 
जलसांपदा रर्भागामध्ये राज्यस्तर योजनेअांतगवत (ज्याांचे ससचन के्षि 250 हेक्टर पेक्षा जास्त आहे) मोठे, 

मध्यम र् लघ ु प्रकल्पाांची कामे आरण उपसा ससचन योजनाांची कामे हाती घेतली जातात.  प्रर्ाही ससचन 
प्रकल्पाांच्या उभारणीमध्ये मखु्यत्र्े धरण, कालर्े, र् रर्तरण व्यर्स्था याांचे बाांधकाम आरण त्यासाठी आर्श्यक 
असणारे भसूांपादन र् पनुर्वसन या कामाांचा समार्ेश होतो.  उपसा ससचन योजनाांचे बाबत मखु्यत्र्े नदीर्रील 
बांधारा, पांप हाऊस सकर्ा जलाशयार्रून योजना असल्यास जकॅर्ेल, पांप हाऊस र् पढेु उध्दरण नरलका, 
कालर्े, रर्तरण व्यर्स्था आरद बाबी अांतभूवत असतात.  भसूांपादन र् पनुर्वसन या कामाांसाठी महसलू रर्भाग 
आरण इतरही  रर्भागाांचा सांबांध येतो. प्रकल्पके्षिात र्नजमीन येत असल्यास र्न रर्भाग तसेच कें द्र शासनाच्या 
र्न र् पयार्रण मांिालयाशी सांबांध येतो. कें द्रीय जल आयोगाचीही प्रकल्पास ( मोठया र् मध्यम) मान्यता घ्यार्ी 
लागते. प्रकल्पाांच्या ताांरिक मान्यतेसाठी सांकल्परचिाांना मध्यर्ती सांकल्परचि सांघटनेची मदत घ्यार्ी लागते.  
प्रकल्पाांच्या कामाांमध्ये रर्रर्ध बाबींची कायवर्ाही योग्य पद्धतीने, योग्य त्या घटकरनहाय क्रमाने रर्हीत 
कालार्धीमध्ये र् रनयोजनबध्द न झाल्यास सकर्ा अपरुी अर्थथक तरतदू झाल्यास  त्याचा पररणाम प्रकल्पाच्या 
कामाच्या गतीर्र/कालार्धीर्र होतो. यात सर्ात महत्र्ाचे म्हणजे प्रकल्पातील घटक कामाच्या 
रनयोजनाप्रमाणे र् प्रगतीनसुार प्रकल्पाला परेुशी अर्थथक तरतदू आरण परेुशी बाांधकाम यांिणा गरजेनसुार रमळणे 
आर्श्यक असते. असे न झाल्यास पररणामत: प्रकल्प ठरलेल्या मदुतीत र् खचात पणूव न होता प्रकल्पाचा 
कालार्धी र्ाढतो र् प्रकल्प खचातही र्ाढ होते. 

 
7.2 प्रकल्प ठरलेल्र्या मदुतीत पणूण न होण्र्यार्ची सवणसाधारण कारणे :-  
 
अ)   प्रकल्प ठरलेल्या मदुतीत पणूव न होण्याची सर्वसाधारण कारणे श्र्तेपरिकेत खालील प्रमाणे नमदू केली 

आहेत.  

 प्रकल्पास आर्श्यक त्या र्ैधारनक  / इतर रर्भागाांच्या मान्यता घेण्यासाठी, भसूांपादनासाठी, र्नजमीन 
सांपादन र् र्न खात्याकडून जमीन हस्ताांतरणासाठी, पनुर्वसनासाठी परेुसा रनधी न रमळाल्यामळेु, 
सांकल्परचिे तयार करण्यासाठी, व्याप्ती बदल झाल्यामळेु, तसेच बाांधकाम सारहत्याची रनयोरजत 
खदानीतनू अनपुलब्धता इ. बाबींसाठी कालार्धी लागल्यामळेु प्रकल्पाचे काम पणूव होण्यास रर्लांब 
झाला. 

 ब)  सरमतीने प्रकल्पाांची छाननी केली असता, असे रदसनू आले की श्र्तेपरिकेत नमदू केलेल्या 
कारणाांव्यरतररक्त खालील कारणे सधु्दा रर्लांबास कारणीभतू आहेत. 

 प्रकल्पाचे कामासाठी आर्श्यक ती आस्थापना मांजरू/कायवरत नसणे, प्रकल्प उभारणीचे 
योग्य पध्दतीने रनयोजन न करणे, न्यायालयीन प्रकरणे उदभर्ल्यामळेु, प्रकल्पाच्या 
घळभरणी सोबतच कालव्याची कामे हाती न घेतल्यामळेु प्रकल्पाचे लाभ रमळण्यासाठी 
झालेला रर्लांब इ. कारणाांमळेु प्रकल्प मदुतीत पणूव न झाल्याचे र्ा त्याचे फायदे र्ेळेर्र न 
रमळाल्याचे रदसनू येते. 
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7.3 प्रकल्प ठरलेल्र्या खर्चात पणूण न होण्र्यार्ची सवणसाधारणपणे कारणे:- 
 
अ)   प्रकल्प ठरलेल्या खचात पणूव न होण्याची श्र्ेतपरिकेमध्ये नमदू करण्यात आलेली कारणे खालीलप्रमाणे 

आहेत. 

 दरसचूी र्ाढ, भार्र्ाढ, भसूांपादन / र्नजमीन सांपादन र् पनुर्वसन खचात होणारी र्ाढ, 
सांकल्पनातील बदलामळेु, व्याप्तीत बदल झाल्यामळेु, अरतररक्त कामे अांतभूवत केल्यामळेु, 
अपऱु्या सर्ेक्षण र् अन्र्ेषणामळेु, अपरुा रनधी, गौण खरनज स्र्ारमत्र् शलु्कातील र्ाढ, 
बाांधकाम उपकर, उत्पादन शलु्क या शलु्क रचनेतील बदल, आस्थापना / हत्यारे र् सयांिे इ. 
बाबीं मधील र्ाढ यामळेु खचात र्ाढ झाली. 

ब)     श्र्ेतपरिकेत नमदू केलेल्या कारणाांव्यरतररक्त सरमतीस खालील कारणे रदसनू आली आहेत. 

 न्यायालयीन प्रकरणाांमळेु / लर्ाद प्रकरणाांमळेु होणारी खचातील र्ाढ तसेच प्रकल्पाांमळेु 
बारधत होणाऱ्या रर्रर्ध रस्त्याांच्या कामासाठी, रर्द्यतु र्ारहनी स्थलाांतर इ. बाबींसाठी अपऱु्या 
तरतदुीमळेु, रस्त्याांची दजोन्नती झाल्यामळेु होणारी खचात र्ाढ.  

7.4 प्रकल्प ठरलेल्र्या मदुतीत व खर्चात पणूण करण्र्याकररता खालील प्रमाणे उपार्य र्योजना 
सरु्चरवण्र्यात रे्यत आहे. 
 
 प्रकल्प ठरलेल्या मदुतीत र् खचात पणूव करण्याकररता सर्वच स्तराांर्रुन योग्य ते रनयोजन करणे 
गरजेचे आहे. सर्वसाधारणपणे प्रकल्पाांचा कालार्धी हा प्रमा रदल्यापासनू गहृीत धरला जातो. पण प्रत्यक्ष 
कामाला सरुुर्ात ही बहुताांश र्ळेा लगेच आर्थथक तरतदू न केल्यामळेु बऱ्याच पढुच्या कालार्धीत होत असते. 
या सर्व बाबींचा सर्कंष रर्चार करुन प्रकल्प कालार्धी ठररर्णे योग्य होईल. 
 
7.4.1 – ताांरिक अपणूणता 
 
 प्रकल्पासाठी प्रशासकीय मान्यता देताना सदर प्रस्तार् ताांरिकदृष्टया परेुसे पररपणूव असतील तरच 
मान्यता देणे योग्य होईल. प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्तार् तयार करताना प्रस्तार् पररपणूव असल्यास प्रकल्पाच्या 
खचात र् रर्लांबात होणारी र्ाढही टळू शकेल. 
 
 प्रकल्पाांच्या ताांरिक अपणूवतेमध्ये सरमतीला जाणर्लेल्या महत्र्ाच्या बाबी म्हणजे प्रकल्पासाठीचे 
सखोल सर्के्षण, भसू्तराची रचना रर्चारात घेऊन त्यानसुार आर्श्यक तरतुदी न करणे, पायाचे तलाांक 
रनश्श्चती, धरणाचे काटछेद र् आराखडा मध्यर्ती सांकल्परचि सांघटनेकडून तपासनू / सांकल्पनानांतर त्यानसुार 
तरतदुी न करणे, रर्रर्ध सामग्रीसाठी र्हनअांतर  रनश्श्चती न करणे, कालव्यार्रील बाांधकामासांबांधी सरर्स्तर 
र् अचकू सर्ेक्षण न करणे, कालव्यार्रील बाांधकामाांची योग्य रनर्ड, योग्य पध्दतीने दर पथृ:करण, योग्य  
जलरनयोजन न करणे इत्यादी. प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्तार् सादर करताना धरण, कालर्ा र् रर्तरण यांिणा 
यासाठी सर्ेक्षण, अन्र्षेण र् रर्रर्ध घटकाांचे सांकल्पन रकती तपरशलात र् कसे करार्े याबद्दल स्पष्ट 
पररपिक काढण्यात यार्े. परेुशा ताांरिक तपशीलार्र आधाररत प्रशासकीय मान्यता अहर्ाल केल्यास नांतर 
ताांरिक मान्यतेसाठी सखोल अन्र्ेषण र् सांकल्पन केल्यार्र सकमतीत फार र्ाढ होणार नाही असे... पारहजे. 
रर्शेषत: कालर्े र् रर्तरण यांिणा याची अांदाजपिके प्रशासकीय मान्यता प्रस्तार्ासाठी करताना अरधक 
काळजीपरू्वक करण्याची गरज असल्याचे सरमतीला जाणर्ले. 
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 सरमतीतफे तपासणी करण्यात आलेल्या 52 प्रकल्पाांमध्ये उपरोक्त नमदू करण्यात आलेल्या रर्रर्ध 
बाबींमध्ये अपणूवता रदसनू आली आहे. प्रकल्प अहर्ाल अरधक पररपणूव स्र्रुपात केल्यास प्रकल्पाच्या 
खचातील र्ाढ र् प्रकल्पाांसाठी होणारा रर्लांब हा रनश्श्चतपणे कमी होऊ शकतो.  
 
7.4.2 प्रकल्पाच्र्या पवूणतर्यारीसाठी वेळ रनधाररत करणे:- 
 
 प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता रमळाल्यानांतर प्रकल्पाचे / धरणाचे काम लगेच सरुु करता येत नाही.  
तथारप  प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता रमळाली की त्या रदनाांकापासनू प्रकल्पाचा कालार्धी सरुु झाल्याचे 
गहृीत धरण्यात येते. प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता रमळाल्यानांतर आर्श्यक ते सखोल सर्के्षण/सरर्स्तर 
अन्र्ेषण करणे, बाांधकाम सामग्रीच्या चाचण्या घेणे, प्रकल्प घटकरनहाय सांकल्पन/नकाशे तयार करून 
आर्श्यक ती ताांरिक मान्यतेची कायवर्ाही करणे, भसूांपादनाची मारहती गोळा करुन प्रस्तार् तयार करणे, 
र्नजमीन येत असल्यास आर्श्यकतेनसुार प्रस्तार् तयार करणे, धरणस्थळी/बडुीत के्षिातील लोकाांच्या 
भसूांपादनासाठी र् पनुर्वसनासाठी रर्रोध असल्यास त्याांना समजार्ून साांगणे, प्रकल्प बारधताांच्या पनुर्वसनाची 
कायवर्ाही करणे, प्रकल्पस्थळी जाण्यास पोच रस्ता बाांधणे र् र्साहत उभारणे, धरणासाठी रनरर्दा प्ररक्रया सरुु 
करणे ईत्यादी प्रकारची रर्रर्ध कामे करार्ी लागतात.  कालव्याचे काम धरणाबरोबरच सरुु व्हार्े यासाठी र् 
घळभरणी बरोबरच कालव्याखाली रनधाररत एर्ढी ससचन क्षमता रनमाण होण्यासाठी आर्श्यक तेर्ढया 
लाांबीतील कालव्याची  सांरेखा रनश्श्चत करुन कालव्याचे मातीकाम र् बाांधकामे याांची अांदाजपिके करुन 
भसूांपादन प्रस्तार् करुन जमीन सांपादन करणे, रनरर्दा बोलारर्णे ही कामेही धरणाच्या सरर्स्तर अन्र्ेषणाच्या 
बरोबरच सरुु करणे आर्श्यक असते.  मोठया प्रकल्पाांचे बाबतीत केर्ळ शीषव कामार्रच लक्ष कें द्रीत न करता, 
कालर्ा / रर्तरण प्रणाली याांचाही रर्चार त्याचर्ेळी करणे आर्श्यक आहे. मोठया प्रकल्पाांचा खचव हा 
साधारणत: 55:45 टक्के या प्रमाणात शीषवकामे र् उरलेला कालर्ा/ रर्तरण प्रणाली व्यर्स्थेर्र होतो. मध्यम 
प्रकल्पार्र धरण खचाची टक्केर्ारी (75:25) येर्ढी र्ाढते  र् लघ ुप्रकल्पार्र ती आणखी (85:15) येर्ढी 
र्ाढते. त्यामळेु मोठया प्रकल्पार्रील कालव्याची कामे धरणा बरोबरच सकर्ा त्या आधीही सरुु करणे योग्य 
ठरते. मध्यम र् लघ ु प्रकल्पाची दोन्ही कामे एकाच र्ेळी सरुु केली तरी चालते. प्रत्येक प्रकल्पासाठी हा 
कालार्धी र्गेर्ेगळा अस ूशकतो र् त्यादृष्टीने कामाचे रनयोजन करार्े लागते. 
 
 ससचन प्रकल्पाांच्या आराखडयाचे स्र्रुप हे र्ाढत्या सामारजक गरजा र् बहुउदे्दशीय आखणी या बाबी 
रर्चारात घेऊन करणे आर्श्यक आहे. अन्र्ेषणाचे काम हे केर्ळ स्थापत्यप्रर्ण भसूर्ेक्षणाशी रनगरडत न 
ठेर्ता या यांिणेमध्ये कृषी र् कृषीउद्योग यामधील तज्ञ, अथवशास्िज्ञ, सामारजक सर्ेक्षण करणारे तज्ञ इत्यादींचा 
समार्ेश करणे आर्श्यक आहे. प्रकल्पापरू्ी अशा प्रकारे आर्थथक, सामारजक, सर्ेक्षण केल्यास सांकश्ल्पत 
प्रकल्प स्र्ीकारणे र् तो यशस्र्ी करु शकेल अशी सामारजक आरण आर्थथक श्स्थती बाबतचा नीट अभ्यास होणे 
हाही प्रकल्पाच्या परू्वतयारीचाच भाग समजणे योग्य होईल. उपरर्भागीय र् रर्भागीय स्तरार्र अशा प्रकारचे 
सर्व रर्षयाांचे तज्ञ आर्श्यक नसले तरी प्रकल्प अन्र्षेण मांडळ स्तरार्र त्याांच्या सेर्ा उपलब्ध झाल्यास अशी 
कायवर्ाही करणे शक्य होईल. 
 
 महाराष्र जल र् ससचन आयोगानेही यापरू्ी हा कालार्धी र्गेळा धरार्ा या दृष्टीने यापरू्ी खालील 
प्रमाणे रशफारस केलेली आहे.  ज्या भागात ससचनाचा र्ापर कमी आहे त्या भागात र्ापर र्ाढरर्ण्याच्या दृष्टीने 
शेतकऱ्याांमध्ये जागरुकता रनमाण करण्यासाठी परू्वप्ररशक्षणार्र भर देण्यात यार्ा. त्यासाठी आर्श्यक ती 
आधारभतू सांरचना परू्वतयारीचा भाग म्हणनू रनमाण करार्ी.  त्याचप्रमाणे प्राथरमक भसूांपादन, पनुर्वसन, 
र्साहतीची रनर्थमती ही तयारी र् त्यासाठी लागणारा र्ेळ हा गुांतर्णकुीचा कालखांड न समजता, प्राथरमक 
तयारीचा र्गेळा कालखांड समजनू तो अथवसांकल्पीय व्यर्स्थेत र्ेगळा दाखरर्ण्यात यार्ा. परू्वतयारीचा 
कालखांड र्ेगळा दशवरर्ल्यामळेु प्रत्यक्ष धरणाच्या / योजनेसाठी लागलेला कालार्धी ठररर्ताना अरधक स्पष्टता 
आणता येईल. 
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7.4.3 प्रकल्पारे्च रनर्योजन व व्र्यवस्थापन:- 
 

प्रकल्पाचे काम ठरलेल्या मदुतीत पणूव न होणे, तसेच ठरलेल्या खचात पणूव न होणे यासाठी महत्र्ाचे 
कारण म्हणजे प्रकल्पाचे तपशीलर्ार र् अचकू रनयोजन न होणे, आरण प्रकल्प बाांधकामाच्या 
व्यर्स्थापनामधील िटुी सकर्ा कमतरता हे आहे.  त्यामळेु प्रकल्पाचे काम रर्हीत मदुतीत र् खचात होण्याचे 
दृष्टीने प्रकल्पाचे रनयोजन र् व्यर्स्थापन योग्य पद्धतीने करण्याची आर्श्यकता आहे. 

 कें रिर्य जल आर्योगाच्र्या सरु्चना 

 कें द्रीय जल आयोगाच्या मागवदशवक सचूनाांमध्ये (मदु्दा क्र. 14.3) असेही स्पष्ट करण्यात आलेले आहे 
की, प्रकल्प रनर्थमतीच्या रनयोजनाच्या (Project Formulation Stage) टप्प्यापासनूच PERT आरण CPM 
पद्धतीने रनयोजन करार्यास हर्े र् अशा त-हेने तयार करण्यात आलेला कायवक्रम हा प्रकल्प अहर्ालाचा भाग 
म्हणनू प्रकल्प अहर्ालात समारर्ष्ट करण्यात यार्ा. 
 

प्रकल्पाच्या कामाची गती राखण्यासाठी र् अचकू रनयोजनासाठी ही पध्दत अरतशय उपयकु्त आहे.  
या पद्धतीमध्ये प्रकल्प बाांधकामासाठी/पणूवतेसाठी एकूण प्ररक्रयाांची यादी, प्रत्येक प्ररक्रया (activity) पणूव 
होण्यासाठी र्ेळेचे अांदाजपिक, रर्रर्ध प्ररक्रयाांचा अनकु्रम, प्रकल्प पणूवत्र्ासाठीचा आराखडा (Flow 
diagrams), उरद्दष्टे, घटनाांची यादी ई. बाबींचा समार्ेश करण्यात येतो.  या पध्दतीमध्ये समग्र रनयोजन 
करण्यात येत असल्यामळेु रर्रर्ध स्तरार्र कोणती प्ररक्रया/घटना महत्र्ाची आहे सकर्ा कोणती प्ररक्रया न 
केल्यामळेु प्रकल्पाच्या गतीर्र पररणाम होईल सकर्ा अडथळा येईल हे स्पष्ट होत असल्यामळेु त्या दृष्टीने 
आर्श्यक ती कायवर्ाही करणे शक्य होते. 

 PERT / CPM पध्दती (रनणार्यक कार्यणपथ पध्दती) 

प्रकल्पाांसाठी रनणायक कायवपथ पध्दती (CPM) पध्दतीचा र्ापराचे उरद्दष्ट हे प्रकल्पाचे काम रनधारीत 
र्ेळेत र् प्रकल्पाचे गणुर्ते्तमध्ये कुठेही पररणाम न होता, कमीत कमी सकमतीत प्रकल्प पणूव करणे हे होय. 
प्रकल्पाचे काम करताांना लागणारे सांसाधन म्हणजे, मनषु्यबळ, मरशनरी, बाांधकामाचे र्गेर्ेगळे सारहत्य, रर्त्तीय 
परुर्ठा र् रनणवय, र्ेगर्गेळया सांसाधनापैकी प्रत्यक्ष जे सांसाधन उपलब्ध आहे त्याचा अांतभार् करुन तयार 
करण्यात आलेले रनयोजन म्हणजे रनणायक कायवपथ पध्दती. प्रकल्पासाठी सांसाधनकाांची अनेकदा कमतरताही 
असतेच म्हणनू कायवजालामधे अांतभूवत असलेल्या र्ेगर्गेळया रक्रयाांची अशा पध्दतीने माांडणी करायला पारहजे 
की त्याांना लागणारे सांसाधन हे उपलब्ध सांसाधनाचे मयादेबाहेर जाणार नाही. 
  

PERT/CPM पध्दतीमध्ये अांरतम उरद्दष्ट पतूीसाठी र्ेळेचा/कालार्धीचा कायवक्रम तयार करण्यात 
येतो.  या पद्धतीमध्ये ज्या बाबी सकर्ा रक्रया या सांर्देनशील (रक्रटीकल)  स्र्रुपात मोडतात,  त्याांच्या पतूवतेसाठी  
आर्श्यक ती अरतररक्त सांसाधने उपलब्ध करून देणे आर्श्यक ठरते. कारण या बाबींर्रच पढुील काम र्ेळेत 
होणे शक्य असते.  असे केल्यास अांरतम उरद्दष्ट  रनयोरजत र्ेळात गाठणे शक्य होते. 

 रर्त्तीय रनयोजन, सांरनयांिण आरण बाांधकामाचे सकमतीर्र रनयांिण हे प्रकल्पाची सकमत र् र्ळे याांची 
कायवक्षम ररतीने साांगड घालनू ठेर्णे, तसेच प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या सांसाधनाांचे योग्य ररतीने रर्तरण 
र् पतूवता करणे इ. बाबी या CPM पध्दतीचा र्ापर करताना रदसनू येतात. 
 

 र्ास्तरर्क रनयोजन केल्यामळेु प्रत्येक रक्रयेसाठी लागणारा Normal Time  र् Crash Time र् त्या 
सोबतच रदलेल्या र्ेळेत सदर रक्रया पार पाडण्यासाठी लागणाऱ्या सांसाधनाचा अांदाज घेण्यात आलेला 
असतो. 
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 सीपीएम नेटर्रकंगमध्ये दोन प्रकारे सांसाधनाचे रनयोजन केले जाते. 

 
i. प्रकल्पास सांसाधनासाठी कमतरता आहे आरण नेटर्कव  मधील र्ेगर्ेगळया रक्रया या अशा 

पध्दतीने आखणी करायला पारहजेत की त्याांना लागणारे सांसाधन हे उपलब्ध सांसाधनाचे 
मयादेबाहेर जाणार नाही. लागणाऱ्या कमीत कमी पररमाणापेक्षा जर सांसाधन कमी पडले तर 
अशा र्ेळी कमीतकमी प्रमाणात लागणाऱ्या अरतररक्त सांसाधनानसुारच्या रनयोजनाची रनर्ड 
करार्ी आरण त्याचे रर्तरण ज्या रर्रर्ध रक्रया पतूीसाठीचे महत्र् रर्चारात घेऊन करण्यात 
यार्े. 
 

ii. सांसाधन कमतरतेच्या अटीमध्ये रशथीलता आली, परांतु समपातळीत आणणे सकर्ा र्ेगर्गेळया 
र्ेळेला सांसाधनाच्या मागणी कमी जास्त होते अशा र्ेळी प्रकल्पाचे सांरनयांिणासाठी सकर्ा 
कायवक्षमता र्ाढीसाठी रनयांिण करण्यात येते. त्यालाच Levelling म्हणतात. 
 

 एखादी रक्रया ही कशी सांर्ेदनशील (critical) आहे हे त्या रक्रयेसोबत जळुलेल्या लर्रचकतेच्या 
(slack) समयार्रुन ठरते. हा  लर्रचकतेचा समय जेर्ढा कमी, तेर्ढी त्या रक्रयेची सांर्देनशीलता 
जास्त असते. ज्या रक्रयाांमध्ये र्ेळेची लर्रचकता ही शनू्य सकर्ा कमीत कमी असते, अशा रक्रयाांना 
जोडणारा मागव म्हणजेच सांर्ेदनशील मागव (critical path). या सांर्ेदनशील मागार्र असलेल्या रक्रया 
/  बाबी अरतशय सांर्देनशील समजल्या जातात कारण या रक्रयाांसाठी रर्लांब झाल्यास त्याचा थेट 
पररणाम हा प्रकल्प पणूवत्र्ाच्या रनधाररत कालार्धीर्र होतो. र्ेळेच्या दृष्टीने रर्चार केल्यास, 
सांर्ेदनशील मागव हा सरुुर्ातीची रक्रया र् शेर्टची रक्रया याांना जोडणारा सर्ात लाांब असलेला मागव 
होय. 
 

 प्रकल्पाचे रनयोजन केर्ळ प्रकल्पाचे बाांधकाम पणूव करण्यापयंतच सीपीएम पध्दतीने कायवक्रम मयारदत 
न करता, त्याचा कालार्धी हा प्रकल्पापासनू ससचनाचा लाभ सरुु होईपयंतच्या रक्रयेचाही अांतभार् 
करेपयंत असार्ा, जेणेकरुन प्रकल्पाची अांरतम उरद्दष्टपतूी झाली अथर्ा नाही या बाबतही अरधक 
स्पष्टता प्रकल्प रनयांिणामध्ये येऊ शकेल. 
 

 PERT / CPM या पध्दती स्थापत्य अरभयाांरिकीच्या शैक्षरणक अभ्यासक्रमाच्या र्ेळी रशकरर्ल्या 
जातात.  परांतु कायवके्षिार्र काम करताना याबाबतचा र्ापर रनयोजनाचे र्ेळी सक्षमपणे केल्याचे सध्या 
तरी रदसनू येत नाही.  खात्याांतगवत अरधकारी र्गासाठी (अअ/काअ/उपरर्अ/शाअ) होणा-या रर्रर्ध 
प्ररशक्षण कायवक्रमाांमध्ये या पद्धती पनु:श्च रशकरर्ण्याची/उजळणी करण्याची गरज आहे.  तसेच 
सरळसेर्ा अरधका-याांचे प्ररशक्षण कायवक्रमात या रर्षयार्र भर रदल्यास भरर्ष्यात याचा चाांगला 
फायदा होऊ शकेल.  सद्य:श्स्थतीत Project Planning & Management या रर्षयाचा समार्ेश 
प्ररशक्षण कायवक्रमात करण्यात येत नसल्याचे तथारप Project Planning & Project Report या 
रर्षयाचा प्ररशक्षण अभ्यासक्रमात समार्ेश असल्याचे महाराष्र अरभयाांरिकी प्ररशक्षण प्रबोरधनी, 
नारशक या सांस्थेकडे रर्चारणा केली असता समजले.  त्यामळेु प्ररशक्षण अभ्यासक्रमात 
PERT/CPM पध्दती र्ापराबाबतचा रर्षय अांतभूवत करणे र् अशा प्ररशक्षण र्गाची र्ारांर्ारता 
र्ाढरर्ण्याची आर्श्यकता आहे.  असे झाल्यास के्षिीय स्तरार्र होणारे रनयोजन अरधक तपशीलर्ार 
र् उद्दीष्टारभमखु होण्यास मदत होईल. 
 

 र्षव 1979 मध्ये अरभयाांरिकी अरधकारी महारर्द्यालयाचा आढार्ा घेण्यासाठी नेमलेल्या सरमतीमाफव त 
अहर्ाल शासनास सादर करण्यात आलेला होता.  या अहर्ालामध्ये खात्याांतगवत कायवरत अरधकारी 
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र्गासाठी सेर्ा कालार्धीतील 3% कालार्धी प्ररशक्षणासाठी असार्ा,  या मधील 2% कालार्धी 
उजळणी प्ररशक्षण र्गव यासाठी र् 1% कालार्धी रर्रशष्ट रर्षयाच्या प्ररशक्षणासाठी असार्ा अशी 
रशफारस केलेली आहे.  या सांदभात योग्य ती कायवर्ाही प्रत्यक्षात केली जार्ी. 
 

 मोठर्या प्रकल्पाांरे्च रनर्योजन 

मोठ्या प्रकल्पाांचे बाबत प्रकल्पाचे र्ेगर्गेळे टप्पे करणे आर्श्यक आहे.  असे टप्पे केल्यामळेु अपेरक्षत 
लाभ हे प्रत्येक टप्पा पणूव झाल्याबरोबर लगेच रमळण्यास सरुुर्ात होते.  प्रकल्पासाठी केलेली गुांतर्णकू ही 
अनतु्पादक स्र्रुपात न रहाता लर्करात लर्कर प्रत्यक्ष लाभात रूपाांतररत होणे आर्श्यक आहे.  त्यामळेु 
प्रकल्पाांचे योग्य टप्पे पाडून त्यानसुार रनयोजन करत असताना लाभ रमळण्याचे दृष्टीने त्याांची योग्य ती क्रमर्ारी 
(Sequencing) राखणे आर्श्यक आहे. 

 
सद्य:श्स्थतीत रर्रर्ध महामांडळाांतगवत असलेल्या बाांधकामाधीन प्रकल्पाांपैकी ज्याांची ससचन क्षमता एक 

लक्ष हेक्टरपेक्षा जास्त आहे अशा प्रकल्पाांची नार् ेपढुील प्रमाणे आहेत. (1) भीमा (उजनी) (2) कुकडी (3) 
कृष्णा-कोयना उ.सस. योजना (4) टेंभ ूउ.सस. योजना (5) गोसीखदुव (6) रनम्न पैनगांगा (7) पेंच (8) रजगार् (9) 
जायकर्ाडी टप्पा 2 (10) उध्र्व पेनगांगा र् (11) कृष्णा मराठर्ाडा ससचन योजना. या प्रकल्पाांबाबत योग्य टप्पे 
पाडून कायवर्ाही करणे अपेरक्षत आहे.  

 
दृष्टीक्षेप 2020 - जलसांपदा रर्भाग कायवक्रमासाठी तयार करण्यात आलेल्या अभ्यासगटाांपैकी एका 

अभ्यासगटाचा रर्षय बाांधकामाधीन प्रकल्प कालमयादेत पणूव करणे हा आहे. या अभ्यासगटाचे अहर्ालातील 
सांरनयांिण पध्दती (बाांधकाम र् व्यर्स्थापन) मध्ये एक टप्पा हा प्रकल्पाच्या कामाच्या भौरतक र् आर्थथक 
कायवक्रमानसुार प्रभार्ी सांरनयांिण करण्याची पध्दती रनश्श्चत करणे असा दशवरर्ण्यात आलेला आहे. 

 
प्रकल्पाांचे रनयोजन र् कायान्र्यन यासाठी बाांधकाम कुशलते व्यरतररक्त र्गेळी प्रकल्प प्रबांधनात्मक 

तज्ञता आर्श्यक आहे. प्रकल्पाला लागणारा र्ेळ, उपलब्ध रनधी, रर्रर्ध कायद्याांचे अनपुालन याांची नीट 
साांगड घालण्यातले कौशल्य नीट रर्करसत व्हायला हर्े. तसेच CPM सारख्या तांिाांचा काटेकोरपणे अर्लांब 
महामांडळाच्या कायवपध्दतीत आर्श्यक आहे. त्यादृष्टीने तात्काळ अांमलबजार्णी करण्याची आर्श्यकता 
आहे. 

 
एकां दरीत सर्वच महामांडळातांगवत प्रकल्प रनयोजनासाठी / आखणीसाठी CPM पध्दतीचा अर्लांब न 

करणे हा व्यर्स्था दोष रदसनू येतो. 
 

7.4.4 प्रकल्प ठरलेल्र्या खर्चात पणूण करणे :- 
 

सार्वजरनक सचतेचा मखु्य रर्षय हा ' र्ाढत जाणारा अर्ाजर्ी खचव र् त्या तुलनेत पदरी पडणारे अपरेु 
लाभ’ हा असल्याचे लक्षात येते. त्यामळेु सार्वजरनक खचाची र् लाभाांची योग्य ती साांगड प्रकल्प रचनेत, 
कायान्र्यात र् तदनांतरच्या व्यर्स्थापनात  घातली गेली आहे का याचा अांशत: मागोर्ा सरमतीने घेण्याचा 
प्रयत्न, त्या त्या कायवकक्षाांना अनसुरुन केला आहे. खचव भरमसाठ होतो र् त्याचे ससचन रुपातले लाभ मािा 
समाजाच्या पदरी पडत नाहीत ही सार्वजरनक सचता माि सर्ांच्या मनात आहे. म्हणनू होणारे खचव र् ससचन 
लाभाांची उपलब्धी याांची साांगड योग्य आहे का नाही याबाबत सरमतीने शोध घेण्याचा प्रयत्न केला र् 
त्याबाबतीत सरमतीच्या रनदशवनास आलेले मदेु्द अहर्ालाच्या रर्रर्ध प्रकरणाांमध्ये रर्स्ताराने माांडले आहेत. 
आलेल्या तक्रारी, रनर्ेदने र् न्यायालयीन जनरहत यारचका याांच्यातील  महत्र्ाचा मदु्दा म्हणजे खपू खचव झाला 
त्या प्रमाणात लाभ पदरी पडताना रदसत नाहीत. याचे एक महत्र्ाचे कारण असे की, व्यर्हारात अरर्र्केी 
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पध्दतीने ठेके देण्यात आले र् त्यात गैरव्यर्हार झाले- हा आहे. तो मध्यर्ती मदु्दा नजरेसमोर ठेऊन र्ेगर्गेळया 
कायवकक्षाांची शहारनशा करण्यात आली र् त्याबाबतची र्ास्तर् श्स्थती माांडण्यात आली आहे. ज्या सधुारणा 
आर्श्यक आहेत, त्याांचा उल्लेख त्या त्या कायवकक्षाांच्या प्रकरणात आला आहे 

कें द्रीय जल आयेागाच्या मागवदशवक सचूनाांप्रमाणे प्रकल्पासाठी ठरलेला खचव म्हणजे प्रकल्प 
बाांधकामाची मळू सकमत अरधक भार्र्ाढ रमळून येणारी सकमत र् अरधक खचव उद्भर्ल्यास 15 टक्के र्ाढ 
अशी मयादा ठररर्णे योग्य होईल. 

 
सर्वसाधारणपणे प्रकल्पाांना प्रशासकीय मान्यता रमळाल्यानांतर प्रकरण 3 मध्ये रर्षद केल्याप्रमाणे 

रर्लांब होतो. प्रकल्पाांच्या सकमतर्ाढीत ठळकपणे प्रकल्पाचे सांकल्पन, व्याप्तीमळेु होणारी सकमतर्ाढ र् 
महागाईनसुार होणारी सकमतर्ाढ हे घटक कारणीभतू असतात र् यालाच भार्र्ाढ असे म्हणतात. ही भार्र्ाढ 
प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या सारहत्यसामग्री, र्हनार्ळीतील र्ाढ यामळेु होणारी भार्र्ाढ होय. प्रकल्प खचातील 
ही भार्र्ाढ अपररहायव आहे त्यामळेु अशी र्ास्तरर्क सकमत काढण्याची पध्दती प्रकरण 2 मध्ये पररच्छेद क्र. 
2.2 मध्ये करण्यात आली आहे. त्यामळेु जर प्रकल्पाचे काम या र्ास्तरर्क सकमतीमध्ये झाल्यास ते काम 
अप्रत्यक्षपणे रर्हीत खचात झाले असे समजण्यास हरकत नाही. प्रकरण तीन मध्ये रर्षद केल्याप्रमाणे ज्या ज्या 
र्ेळी प्रकल्पास रर्लांब होईल त्यार्ेळी त्याचा अप्रत्यक्ष पररणाम हा प्रकल्पाच्या भार्र्ाढीत होतो. त्या प्रत्येक 
रर्लांबाचा प्रकरणरनहाय अभ्यास करताना त्या कालार्धीत होणारी भार्र्ाढ र् रर्लांब कमी करण्याची सकमत 
याांची तुलना करुन व्यर्हायवता ठरर्ली पारहजे. त्यामळेु प्रकल्पाचे योग्य रनयोजन र् अांमलबजार्णी झाल्यास 
भार्र्ाढीचा कमीत कमी पररणाम होऊन प्रकल्प खचात बचत होऊ शकेल.  

 सद्य:स्स्थतीतील कार्यणपध्दती 

 कोणत्याही नर्ीन प्रकल्पाचे/योजनेचे काम सरुू करण्यापरू्ी त्या कामासाठी प्रशासकीय मांजरुी घेतली 
जाते. प्रकल्पासाठी प्रशासकीय मान्यतेचे अांदाजपिक तयार करताना सर्ेक्षण/अन्र्ेषणाचे काम अांशत: झालेले 
असते. प्रकल्पामधे अांतभूवत असलेल्या रर्रर्ध घटक कामाांपैकी, काही घटकाांपरुतेच सर्ेक्षण/अन्र्ेषणाचे काम 
मयारदत स्र्रुपात केले जाते. कालर्ा र् रर्तररकाांसाठी अांशत: सर्ेक्षणार्र आधाररत मारहतीर्रून 
ढोबळमानाने पणूव कालव्याच्या र् रर्तरण व््र्स्थेच्या तरतदुी केल्या जातात. 

 कालव्यार्रील/रर्तररकाांर्रील बाांधकामाांची सरर्स्तर मारहती नसल्यामळेु नमनुा अांदाजपिकानसुार 
सकमती गहृीत धरल्या जातात. परांतु प्रत्यक्षात सरर्स्तर सर्के्षणानसुार/कायवके्षिानसुार त्यामधे बदल होतात. 
त्यामळेु प्रकल्पाांच्या सकमतीमध्ये बदल होतात. प्रकल्पातील रर्रर्ध घटक कामाांची सरर्स्तर सांकल्पने करून 
त्या पररमाणानसुार अांदाजपिकात समार्ेश केलेला नसतो. यामळेुही प्रकल्प खचात र्ाढ झाल्याचे रदसनू येते. 
यारशर्ाय भसूांपादनासाठीची तरतदू ढोबळमानाने केलेली असते, तसेच पनुर्वसनासाठीचा होणारा खचव सरर्स्तर 
मलू्याांकनार्र आधाररत नसतो, त्यामळेुही खचात र्ाढ होते. दरसचूीमध्ये जलसांपदा रर्भागातील 
कामासांबांधीच्या सर्व बाबींच्या दराांचा अांतभार् करुन र् ईतर रर्भागाांच्या सकर्ा दरसचूीबाहय दराांर्र कमीत 
कमी अर्लांबनू रारहल्यास सांरदग्धता कमी होऊन प्रकल्प अांदाजपिकाची सकमत अरधक र्ास्तर् होईल. 

 प्रकल्प पवूण तर्यारीसाठी कालावधी व अांदाजपिक स्वतांि करणे 

 प्रकल्पाचे काम सरुू करण्यासाठी उपरोक्त प्रकारच्या रर्रर्ध बाबी या परू्वतयारीशी सांबांरधत 
असल्यामळेु या सर्व बाबींचा कालार्धी र्गेळा गहृीत धरार्यास पारहजे र् प्रकल्प प्रत्यक्ष बाांधकामाचा 
कालार्धी र्ेगळा गहृीत धरण्यात यार्ा. तसेच परू्वतयारी बाबींच्या सांदभात र्गेळे अांदाजपिक र् प्रकल्पाांच्या 
प्रत्यक्ष घटक कामाांसाठीचे र्गेळे अांदाजपिक तयार केल्यास प्रकल्प ठरलेल्या खचात पणूव झाला अथर्ा नाही 
याची पडताळणी करणे शक्य होईल.  
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प्रकल्प मांजरुीनांतर त्या प्रकल्पाला लागणारा रनधी, त्या त्या कालार्धीत प्राथम्याने उपलब्ध करुन 
देण्यात येणे हे अत्यांत महत्र्ाचे आहे. अनेक प्रकल्पाांना मांजरुी देऊन अकारण दारयत्र् रनमाण झाल्याने 
कोणत्याच प्रकल्पाला योग्य प्रमाणात आरण आर्श्यक तेर्ढा रनधी रमळू शकत नाही आरण त्याचा पररणाम 
सर्वच प्रकल्पाांचा कालार्धी आरण खचव र्ाढर्ण्यात होतो. 

 पांर्चवार्षिक र्योजना :  

राज्यातील पाचही महामांडळाच्या स्थापनेनांतर नर्र्ी, दहार्ी र् अकरार्ी पांचर्ार्थषक योजना या 
अांमलात आलेल्या आहेत. पांचर्ार्थषक योजनेच्या कालार्धीमध्ये गुांतर्णकुीच्या मयादा स्पष्ट करण्यात 
आलेल्या असतात. त्यामळेु सदर मयादा रर्चारात घेऊन प्रकल्प रनहाय/र्षव रनहाय आखणी करण्यात येते. 
पांचर्ार्थषक योजनेची मारहती महामांडळाांकडून शासनास सादर केल्यानांतर त्याांचे अांरतम स्र्रुप रनश्श्चत 
करण्यात येते. 

पांचर्ार्थषक योजनेमध्ये गुांतर्णकुीसाठी जी मयादा रदलेली आहे त्या मयादेनसुार ठरलेल्या कायवक्रमाची 
अांमलबजार्णी व्हार्यास हर्ी. अशी अांमलबजार्णी काटेकोरपणे न झाल्यास उर्वररत कायवक्रम हा पढुील 
पांचर्ार्थषक योजनेच्या रनयोजनामध्ये घ्यार्ा लागतो. अशी कायवर्ाही टाळण्याचे दृष्टीने रनयोजन अरधक 
काळजीपरू्वक करण्यात यार्े. पांचर्ार्थषक योजनेत नमदू केलेल्या प्रकल्पाांव्यरतररक्त इतर नर्ीन योजना हाती 
घेण्यात येऊ नयेत असे केल्यास रनधीच्या रर्तरणातील रर्रळता (dispersed/thin spreading) कमी होऊन  
प्रकल्प लर्कर पणूव होऊ शकतील. नर्ीन योजनाांना केर्ळ नाममाि प्रथम रर्त्तीय तरतदू झाली तरी लगेच 
रनरर्दा मागरर्ण्यात येऊ नयेत. रनयत व्यय र् योग्य तरतदू असल्यानांतरच रनरर्दा बोलरर्ण्याबाबत रनणवय 
घेण्यात यार्े. 

 महामांडळाकडील रनधी रवतरण 

र्ार्थषक कायवक्रम अांदाजपिकानसुार शासनाकडून महामांडळ कायालयास प्रकल्परनहाय रनधी रर्तररत  
केला जातो. त्यानसुार प्रकल्परनहाय खचव करणे अपेरक्षत आहे. महामांडळाांतगवत कामासाठी आर्श्यकतेनसुार 
रनधी रर्तरण करण्यासाठी मोकळीक / लर्रचकता असार्ी. महामांडळास पणूव स्र्ायत्तता नसल्यामळेु रनणवय 
प्ररक्रया कें द्रीभतू झालेल्या रदसतात. रनधी रर्तरण/खचव हे योग्य रीत्या झाले पारहजेत. महामांडळाकडून खचव 
होताना महामांडळाऐर्जी महामांडळ हे सरकारी रर्भाग असल्याप्रमाणे कायवर्ाही चालल्याचे रदसते. त्याऐर्जी 
महामांडळाचे काम हे व्यार्सारयक पध्दतीनेच चालार्यास पारहजे. रनधी रर्तरण करताना ज्या प्रकल्पाांचा 
फायदा लर्कर रमळेल त्याांना प्राधान्य देण्यात यार्े. शासनाकडून महामांडळाना एकरित रनधी देण्यात  यार्ा. 
महामांडळ कायालयाने प्राधान्यक्रम योग्य पध्दतीने ठरर्ून रनधी रर्तरण कायवक्रमासाठी रनयामक मांडळाकडून 
मान्यता घ्यार्ी. प्राधान्यक्रमानसुार काम होत आहे अथर्ा नाही याचे पनुर्थर्लोकन र्ेळार्ळेी करण्यात यार्े. 
रनधी रर्तरणासाठी गतीशील कायवक्रम (Dynamic Programming) करण्यात यार्ा, जेणेकरुन होणाऱ्या 
खचात अरधक ससचन  क्षमता रनर्थमती/ पाणीसाठा रनर्थमती/प्रकल्प पणूव करणे याबाबींर्र लक्ष कें रद्रत करणे शक्य 
होईल. 

प्रकल्पाांची  व्याप्ती र्ाढरर्णे याबाबतही अत्यांत जागरुकपणे आरण अभ्यासपणूव रनणवय घेणे आर्श्यक 
आहे. प्रकल्पाच्या आखणीच्या र्ेळीच जर सर्व पयांयाांचा/शक्याशक्यताांचा रर्चार केला तर मळू प्रकल्पातच या 
बाबींचा अांतभार् करता येणे शक्य असते आरण त्यासाठी होणारा अरतररक्त खचव / कालार्धी टाळता येऊ 
शकेल. प्रकल्प बाांधकामाांच्या रनरर्दाांमध्ये बाांधकामाांव्यरतररक्त इतर बाबींचा समार्ेश करण्यात येऊ नये. इतर 
बाबींचा खचव प्रकल्प खचात समारर्ष्ट न झाल्यास प्रकल्प खचात या प्रयोजनामळेु र्ाढ होणार नाही.  
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7.4.5 जलसांपदा रवभागासाठी बाांधकाम रनर्यमावली तर्यार करण्र्याबाबत :- 

 सद्य:श्स्थतीत जलसांपदा रर्भागासाठी स्र्तांि सांरहता तसेच रनयमार्ली नसनू. जलसांपदा रर्भागाांतगवत 
कामासाठी महाराष्र सार्वजरनक बाांधकाम रनयमपशु्स्तका (The Maharashtra Public Works Manual) 
याचाच र्ापर केला जातो.  

 सार्वजरनक बाांधकाम खाते र् पाटबांधारे खाते या रर्भागाांकडून पार पाडण्यात येणाऱ्या बाांधकामाच्या 
सांबांधात त्या खात्यामधील अरधकाऱ्याांच्या प्रशासकीय र् कायवकारी कामाांची व्याप्ती स्पष्ट करणे आरण 
राज्याची रर्त्त व्यर्स्था र् रनयांिण याांच्या रहताच्या दृष्टीने आर्श्यक असलेले अरधरनणवय समारर्ष्ट करणे हे 
या रनयमपसु्तकेचे उरदष्ट आहे.  

 मलूत: या रनयम पशु्स्तकेतील रनयम सार्वजरनक बाांधकाम खाते र् पाटबांधारे खाते या दोन्ही 
खात्यामधील दैनांरदन कामकाजाला लाग ू आहेत. तथारप, या पशु्स्तकेला महाराष्र सार्वजरनक बाांधकाम 
रनयमपशु्स्तका असे नार् देण्यात आले आहे. याचा अथव एखाद्या रर्रशष्ट खात्याच्या कामकाजार्र रनयांिण 
ठेर्णारे कडक रनयम यामध्ये नाहीत. ज्या ज्या र्ेळी सर्वसाधारण सार्वजरनक बाांधकामाांच्या धतीर्र बाांधकामे 
करण्यात येतात, त्यार्ेळी हे रनयम इतर खात्याांनाही अांशत: लाग ूहोतात. 

 या पशु्स्तकेची परहली आर्तृ्ती सन 1929 मध्ये प्रकारशत करण्यात आली. यानांतर दसुरी आर्तृ्ती सन 
1940, रतसरी आर्तृ्ती सन 1956, चर्थी आर्तृ्ती सन 1963, पाचर्ी आर्तृ्ती सन 1970 र् सहार्ी आर्तृ्ती 
सन 1984 मध्ये  काढण्यात आली. 

 सध्याच्या पशु्स्तकेत सार्वजरनक बाांधकाम रर्भाग र् जलसांपदा रर्भाग या दोन्ही रर्भागाची कामे 
साधारण एका प्रकारची आहेत असे गहृीत धरले आहे. मलूत: या रनयमपशु्स्तकेमध्ये जास्त बाबी या सार्वजरनक 
बाांधकाम रर्भागातील कायवप्रणालीतील प्ररक्रयेशी सांबांरधत आहेत. त्यामळेु जलसांपदा रर्भागातील अनेक 
बाबींरर्षयी रनणवय घेताना स्पष्टता नसल्यामळेु अडचणी उद्भर्तात. जलसांपदा रर्भागाकररता बाांधकामासाठी 
र्ेगळी रनयमार्ली (Manual) आतापयंत तयार करण्यात आलेली नाही. जलसांपदा रर्भागाांतगवत असलेले 
कामाचे स्र्रुप, कामाची व्याप्ती, प्रकल्पाांच्या कामामध्ये तसेच उरदष्टाांमध्ये असलेल्या रर्रर्धाांगी बाज,ू 
सार्वजरनक बाांधकाम रर्भागातील कामापेक्षा जलसांपदा रर्भागातील कामाांमधील र्ेगळेपणा, कायवपध्दतीमधील  
बदल ईत्यादी बाबींचा रर्चार करता जलसांपदा रर्भागातील कामाांसाठी स्र्तांि रनयमपशु्स्तका तयार करणे 
अत्यार्श्यक आहे. सध्याचे सार्वजरनक बाांधकाम रनयमपशु्स्तकेत प्रकल्प सांकल्पन, प्रकल्पाचे कायान्र्यन, 
आरद बाबींबाबत मागवदशवन केलेले नाही. काळाच्या ओघात नर्नर्ीन कायवपध्दती, नर्नर्ीन बदललेले 
तांिज्ञान, सांगणक र्ापरामळेु झालेले कायवपध्दती/ कायवप्रकारातील बदल या सर्व बाबींचा अांतभार् 
आर्श्यकतेनसुार या रनयमपशु्स्तकेत असार्यास हर्ा. 

 एकूणच जलसांपदा रर्भागाचा स्र्तांि रर्भाग म्हणनू कायवरत राहण्याचा बराच मोठा कालार्धी 
झाल्यामळेु, जलसांपदा रर्भागाची स्र्तांि रनयम पशु्स्तका तयार करण्याची गरज आहे. 

7.4.6 मोठ्या प्रकल्पाांर्ची कामे टप्पे पाडून घटक प्रकल्प समजनू पणूण करणे :- 

 रवशाल प्रकल्प 

जलसांपदा रर्भागाांतगवत सद्य:श्स्थतीत मोठे प्रकल्प म्हणजे ज्याची ससचन क्षमता 10000 हेक्टर पेक्षा 
जास्त आहे असे प्रकल्प. रर्रर्ध मोठ्या प्रकल्पाांची  ससचन क्षमता रर्चारात घेतली तर 10000 हेक्टर असो, 
50000 असो सकर्ा 1 लक्ष र्ा 2 लक्ष हेक्टर असो, अशा सर्वच प्रकल्पाांना मोठे प्रकल्प म्हणनू सांबोधले जाते. 
ससचन क्षमतेमधील एर्ढया मोठया आर्ाक्याचा (Range) रर्चार करता मोठ्या प्रकल्पाचे दोन प्रकारात 



524 

 

सधुाररत र्गीकरण करणे आर्श्यक र्ाटते. “मोठे प्रकल्प” म्हणजे ज्याांची ससचन क्षमता 10000 हेक्टर पेक्षा 
जास्त परांतु 1 लक्ष हेक्टर पयंत आहे असे प्रकल्प र् ज्या प्रकल्पाांची ससचन क्षमता 1 लक्ष हेक्टर पेक्षा जास्त 
आहे सकर्ा प्रकल्पाचा पाणीर्ापर हा 1 BM3 पेक्षा जास्त आहे अशा प्रकल्पाांना "रर्शाल प्रकल्प" सांबोधण्यात 
यार्े. 

 अशा मोठ्या र् रर्शाल प्रकल्पाांचे रनयोजन कमीत कमी गुांतर्णकुीतनू जास्तीत जास्त लाभ कसा 
रमळेल या दृष्टीनेच करण्यात यार्े. र्ेळ, खचव र् लाभ या रतन्हींचा कुशलतापरू्वक समन्र्य साधनू  
मोठ्या/रर्शाल प्रकल्पाांची रचना टप्प्याटप्प्यात/खांडश: रनदान समुारे 10000 हेक्टरचा टप्पा या पध्दतीने 
करण्यात यार्ी. प्रकल्प रनयोजनामध्ये सवु्यर्श्स्थतपणा येण्यासाठी यापढेु समुारे दहा/दहा हजाराच्या आतील 
लाभके्षि असलेले त्या प्रकल्पाांचे टप्पे बनरर्ले जार्ते  र् प्रत्येक प्रकल्प टप्प्यार्र लक्ष कें द्रीत करून एक एक 
टप्पा पणूव करीत हाता र्गेळा केला जाईल या दृष्टीने समयबध्द आखणी करण्यात यार्ी. हा प्रत्येक टप्पा एक 
उपप्रकल्प म्हणनू सांरनयांरित करण्यात यार्ा, जेणेकरुन सर्व कायवर्ाही रनधाररत र्ेळेत पणूव होऊ शकेल. असे 
टप्पेरनहाय / घटकश: प्रकल्पाांची खालील उदाहरणे रदसनू येतात.   

i. टेकेपार उपसा ससचन योजना -  (गोसीखदुव प्रकल्प-)-  के्षि 7000 हे. ही योजना प्रकल्पाचा भाग 
असली तरी पणूव होऊन व्यर्स्थापन सरुु झालेले आहे. 
 

ii. अांभोरा उपसा ससचन योजना - (गोसीखदुव प्रकल्प-)-  एकूण के्षि 11195 हे. पैकी 10209 हे. 
व्यर्स्थापनासाठी हस्ताांतररत झालेले आहे. 
 

 रवशाल प्रकल्पाांसाठी सल्लागार सरमती 

या दृष्टीने कमीत कमी गुांतर्णकुीतनू ससचन क्षमता रनर्थमतीचा जास्तीत जास्त लाभ अल्पकाळात 
रमळार्ा या दृष्टीने यापढुील कायवक्रमाचे एकां दरीत रनयेाजन करार्े. तसेच रर्शाल प्रकल्पाांसाठी प्रकल्प 
सल्लागार सरमतीची स्थापना करार्ी. या तज्ञ सरमतीमध्ये समाजशास्ि, कृषी, अथवशास्ि, पयार्रण इत्यादी 
रर्षयाशी सांबांरधत तज्ञाांचा समार्ेश असार्ा. या सरमतीमध्ये प्रकल्पाशी सांबांरधत बाबींर्र/अडचणींर्र चचा 
होऊन प्रकल्पाचे काम समयबध्द   रर तीने पणूव करण्यासाठी आर्श्यक ते मागवदशवन प्राप्त व्हार्े जेणेकरुन 
प्रकल्प ठरलेल्या मदुतीत पणूव होण्यास मदत होऊ शकेल. 

7.4.7  रबगर ससर्चनासाठी झालेली गुांतवणकू स्वतांि दशणरवणे बाबत :- 

 रबगर ससर्चन पाणी आरक्षण धोरण 

रर्रर्ध पाटबांधारे प्रकल्पातनू पाणी परुर्ठा योजनाांसाठी पाणी आरक्षणाचे मांजरुी परर्ाने देण्यात येतात. 
धरणाच्या साठयामध्ये रपण्याचे पाण्याचे आरक्षण र्ाढरर्ण्याच्या बाबत शासनाने रपण्याच्या पाण्याकररता 
जलसांपदा रर्भागामाफव त बाांधल्या जाणाऱ्या नर्ीन धरणाच्या रनयोजनामध्ये उपलब्ध उपयकु्त साठयामध्ये 15 
टक्के पाणी रपण्यासाठी आररक्षत करार्े असा रनणवय घेतला आहे. रबगर ससचन पाणीर्ापर सांस्थेने धरणातील 
उपयकु्त पाणी साठयाच्या 15 टक्क्याांपेक्षा जादा एकां दर आरक्षण रबगर ससचन पाणीपरुर्ठा योजनाांकररता 
मारगतले तर अशा सांस्थेने पाटबांधारे रर्भागाला त्या प्रमाणात अांशदान द्यार्े लागेल, असे धोरण आहे (शासन 
रनणवय क्र. सांकीणव-1001/(154/01)/ससव्य(धो) रद. 21 जानेर्ारी 2008- परररशष्ट क्र. 1.4 म्हणनू जोडण्यात 
आलेला आहे) (सदर शासन रनणवयातील सांबांधीत भाग परररशष्ट क्र 7.1 म्हणनू या सोबत जोडण्यात आलेला 
आहे). त्यामळेु धरणातील पाणी आरक्षण 15 टक्क्याांपेक्षा जास्त झाल्यास उपभोक्ता सांस्थेस (महाराष्र जीर्न 
प्रारधकरण / नगरपारलका / महानगरपारलका / म.औ.रर्. महामांडळ / इतर) पाटबांधारे प्रकल्पाच्या भाांडर्ली 
खचातील पाणी र्ापराच्या प्रमाणात येणाऱ्या रहश्याची रक्कम शासनाकडे भरणा करणे आर्श्यक असते. 
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 भाांडवली गुांतवणकूीर्ची रवभागणी 

सद्य:श्स्थतील पणूव झालेले ससचन प्रकल्प हे व्यर्स्थापन यांिणेकडे जलसांपदा रर्भागाचे रनयांिणाखाली 
असनू बाांधकामाधीन प्रकल्प हे रर्रर्ध महामांडळाांतगवत आहेत. र्रील पररच्छेदात नमदू केलेल्या अटीची पतूवता 
न करताच उपभोक्ता सांस्था पाणी परुर्ठा योजना कायाश्न्र्त करतात असे रदसनू येते. पाटबांधारे प्रकल्पाांच्या 
बाांधकामासाठी तसेच व्यर्स्थापन र् देखभालीसाठी शासनाची मोठया प्रमाणात भाांडर्ली गुांतर्णकू झालेली 
असते. महामांडळाांतगवत असलेल्या पाटबांधारे प्रकल्पाांसाठी तर महामांडळाचे सरुर्ातीचे 5 ते 7 र्षाच्या 
कालार्धीत खलु्या बाजारातनू कजवरोख्याव्दारे रनधी उभारण्यात आलेला आहे. त्यामळेु प्रकल्पासाठी केलेल्या 
खचाचा आर्श्यक त्या प्रमाणात रहस्सा प्राप्त न झाल्यास अशी बाब आर्थथकदृष्टया शासनास / महामांडळास 
नकुसानदायी र् अडचणीची ठरते. प्रकल्पासाठी झालेली एकूण गुांतर्णकू ही “ससचन” या शीषाखाली दशवरर्ली 
जाते. र्ास्तरर्कत: प्रकल्पीय पाणीर्ापराच्या हेतमूध्ये ससचनाव्यरतररक्त र्ापराचाही मोठया प्रमाणात अांतभार्  
होत असल्याने प्रकल्पीय भाांडर्ली गुांतर्णकुीची रर्भागणी ही ससचन र् रबगरससचन पाणी र्ापराच्या प्रमाणात 
रर्भागनू स्पष्टपणे र्गेळी दशवरर्ण्यात आली पारहजे. अशी र्ेगळी रर्भागणी न केल्यामळेु, सद्य:श्स्थतीत 
प्रकल्पीय पाण्याचा मोठया प्रमाणार्र र्ापर हा रबगर ससचनासाठी होत असला तरी झालेली गुांतर्णकू / खचव हे 
केर्ळ ससचनाच्या उरद्दष्टाांसाठी पणूवपणे झाल्याचा गैरसमज र्ाढत गेला आहे. या ऐर्जी भाांडर्ली खचाची 
आर्श्यक ती फोड देऊन ससचनासाठी असलेली तरतदू र्गेळी दाखर्णे आर्श्यक आहे. 

 रबगर ससर्चन आरक्षणामळेु कपात होणारी ससर्चनक्षमता 

प्रकल्पाचे रनयोजनामध्ये रबगर ससचन पाणी र्ापराची तरतदू केल्यानांतरही, त्या मयादेपेक्षा जास्त पाणी 
आरक्षण प्रस्तार् शासनाकडून मान्यता झाल्यास ससचन के्षिात कपात करणे क्रमप्राप्त ठरते. तसेच ज्या 
प्रकल्पाांमध्ये रनयोजनाचे र्ेळी रबगर ससचनासाठी काहीही तरतदू केलेली नसेल तर अशा र्ेळी जे पाणी 
आरक्षण प्रस्तार् मांजरू होतील त्यानसुार ससचन के्षिात कपात करणे गरजेचे असते. रबगर ससचनाच्या मागण्या 
या दीघवकालीन मागण्या म्हणनू प्राप्त होतात त्यामळेु ससचनात होणारी घट ही काळानसुार र्ाढत जाण्याची 
शक्यता आहे. अशा प्रकारच्या ससचन के्षि कपातीचे प्रकल्परनहाय पररमाण पररगरणत केल्यानांतर त्या 
प्रकल्पाची उर्वररत ससचन क्षमता  रकती राहणार आहे हे रनश्श्चत होते. रबगर ससचन र्ापरापोटी अशी कपात 
होणारी ससचन क्षमता ही प्रकल्पीय ससचन क्षमतेमधनू कपात करणे आर्श्यक आहे. परांतु प्रत्यक्षपणे ससचनाच्या 
के्षिीय रहशोबात अशी के्षि कपात केल्याचे रदसनू येत नाही. अशी कायवर्ाही न झाल्यामळेु रनर्थमत ससचनक्षमता 
ही अर्ास्तर् र्ाढलेली रदसते. अशी सधुाररत ससचन क्षमता रर्चारात घेण्याची आर्श्यकता आहे. 

7.4.8 प्रकल्पास आवश्र्यक त्र्या वैधारनक/ईतर रवभागाांच्र्या मान्र्यता घेणे र्या प्रर्योजनासाठी महामांडळ 
कार्यालर्यात स्वतांि कक्ष रनमाण करणे बाबत :- 

 जलसांपदा रर्भागात प्रकल्पाांना प्रशासकीय मान्यता रमळाल्यानांतर आर्श्यकतेनसुार सांबांरधत 
रर्भागाांकडून/प्रारधकरणाांकडून रर्रर्ध प्रकारच्या र्ैधारनक मान्यता घेणे आर्श्यक असते. या र्ैधारनक 
मान्यताांमध्ये कें द्रीय जल आयोगाची मान्यता, कें द्र शासनाचा र्नसांर्धवन अरधरनयम 2006, पयार्रण 
अरधरनयम 1986 र् त्या अनषुांगाने र्न्यजीर् सांरक्षण अरधरनयम 1972, प्रकल्पास पयार्रण रर्षयक मान्यता 
घेण्यासाठी पयार्रण आघात अभ्यास तयार करणे, आरद बाबींचा समार्ेश होतो. यारशर्ाय काही प्रकल्पाांचे 
बाबत राष्रीय पनुर्वसन धोरण 2007 र् त्या नसुार करार्े लागणारे अभ्यास, महाराष्र पनुर्वसन कायदा 1999, 
अन-ुजमाती र् अन्य परांपरागत र्न रनर्ासी (र्न हक्क मान्यता) कायदा 2006, महाराष्र जलसांपत्ती रनयमन 
प्रारधकरण कायदा इत्यादी कायद्याांचे अनषुांगाने प्रकल्पासाठी कोणती मान्यता घेणे/ कायद्यानसुार बाबी तपासणे 
या अनषुांगानेही कायवर्ाही करणे आर्श्यक ठरते. 
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 सद्य:श्स्थतीत बाांधकामाधीन प्रकल्पाांची मारहती तपासताना उपरोक्त नमदू केलेल्या र्गेर्ेगळ्या 
र्ैधारनक मान्यता घेण्यासाठी बराच कालार्धी व्यतीत झाल्याचे रनदशवनास येते. र्धैारनक परर्ानगीसाठी 
पाठरर्ण्यात यार्याचे आलेले प्रस्तार् रर्हीत पद्धतीमध्ये/नमनु्यामध्ये सादर करणे  र् याबाबतचा प्रस्तार् 
पररपणूव  आहे अथर्ा नाही हे तपासणे गरजेचे असते. पररपणूव स्र्रुपात प्रस्तार् सादर न झाल्यास सांबांरधत 
रर्भागाकडून प्रस्तार् िटुी पतूवतेसाठी परत केले जातात र् यामध्ये कालापव्यय होऊन प्रकल्पास रर्लांब होतो. 
या प्रकारच्या कायवर्ाहीमध्ये सलुभता र् गती येण्यासाठी महामांडळ कायालयात एक रर्शेष कक्ष स्थापन करून 
प्रस्तार्ाांची छाननी र् पाठपरुार्ा केल्यास रर्लांब कमी होऊ शकेल र् प्रकल्प ठरलेल्या मदुतीत पणूव 
करण्याकररता उपयोगी ठरू शकेल. या दृष्टीने आर्श्यक ती उपाययोजना करण्यात यार्ी. रर्रर्ध प्रकरणाांचा 
स्र्तांि पाठपरुार्ा करण्यासाठी मनषु्यशक्ती महामांडळाने त्याांच्या अरधरनयमातील तरतुदींनसुार उभी करार्ी. 
इतर रर्भागाांच्याकडून घ्यार्याच्या रर्रर्ध मान्यता र् तत्सांबांधीच्या कायवर्ाहीसाठी आर्श्यकता भासल्यास त्या 
रर्षयाशी सांबांरधत रर्शेषज्ञ रनयकु्त करण्यात यार्ते जेणेकरुन कायवर्ाही लर्कर पणूव होऊ शकेल. 

 पयार्रणीय मांजरुी रमळरर्णे तसेच र्नजमीन सांपादन करणे या कामासाठी त्याबाबतीतले तज्ञ 
असणाऱ्या काही सांस्था कायवरत आहेत. प्रस्तार् तयार करण्यासापासनू ते मान्यता रमळेपयंतचे सर्व काम 
स्पधात्मक रनरर्दाांमाफव त त्याांचेर्र सोपरर्ल्यास यासाठी लागणारा रर्लांब कमी होईल अशी अपेक्षा आहे. प्रयोग 
म्हणनू अशी कायवर्ाही केली जार्ी.  

7.5 इतर सधुारणा :- 
 
1)  जलसांपदा रर्भागाांतगवत उच्चस्तरीय अरधका-याांची कायवशाळा, मखु्य अरभयांता पररषद यामधनू सचुरर्ण्यात 
आलेल्या खालील सधुारणाांबाबत कायवर्ाही होण्याची गरज आहे. 
 
अ) रदनाांक 15 र् 16 जलैु 2011 रोजी नारशक येथे झालेल्या मखु्य अरभयांता पररषदेतील रशफारशी:- 
 

 मध्यर्ती सांकल्परचि सांघटना, नारशक येथे स्र्तांि कालर्ा सांकल्पन मांडळ रनमाण करार्े. 
 प्रकल्प कामाचे सरर्स्तर सर्ेक्षण र् अन्र्ेषणार्र आधाररत सर्व घटकाांचे सरर्स्तर सांकल्परचि 

तयार झाल्यानांतरच रनरर्दा प्ररक्रया सरुु करार्ी. 
 धरण काटच्छेद सांकल्पनासाठी बाांधकाम सामग्रीचे आर्श्यक चाचणी रनष्कषव घेण्यासाठी 

गणुरनयांिण / पाटबांधारे प्रकल्प अन्र्ेषण रर्भागाकडे असणा-या प्रयोगशाळामध्ये सरुर्धा रनमाण 
करुन अद्ययार्तीकरण करण्यात यार्े. 

 बाांधकामाधीन प्रकल्पाांतगवत रनमाण झालेल्या अरतररक्त ससचन क्षमतेच्या व्यर्स्थापनेसाठी 
त्र्ररत स्र्तांि व्यर्स्थापन आस्थापना उपलब्ध करुन  देण्यात यार्ी (शाखा/उ.रर्. कायालये). 

ब) दृष्टीक्षेप 2020 -जलसांपदा रर्भाग कायवक्रमासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यासगटाांपैकी एक 
अभ्यासगट हा पणूव झालेल्या ससचन प्रकल्पाांची कायवक्षमता र्ाढरर्णे बाबत आहे. या रर्षयाांतगवत 
पाणीर्ापर कायवक्षमता र्ाढरर्ण्यासाठी पाणीर्ापर सांस्थाांचा सहभाग र्ाढरर्णे हा एक महत्र्ाचा मदु्दा रदसनू 
येतो. प्रकल्प कालमयादेत पणूव करण्याचे दृष्टीने खालील दोन मदेु्द  नमदू करण्यात आलेले आहेत. 
 
i. पणूव झालेल्या र् बाांधकामाधीन प्रकल्पाांर्र पाणीर्ापर सांस्थाांची स्थापना, रर्तरण प्रणाली 

नतूनीकरणाची कामे, लाभके्षिाचे हस्ताांतरण र् लाभधारकाचे प्ररशक्षण यासाठी कालमयादा रनश्श्चत 
करण्यात यार्ी र् त्याची अांमलबजार्णी करण्यात यार्ी. यासाठी रनधी उपलब्ध करुन  रदला जार्ा. 
 

ii. के्षिीय रठकाणी र्ाल्मी माफव त कायवशाळा/प्ररशक्षण देण्याबाबत अरभयान राबरर्ण्यात यार्े. 
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2) सामारजक शास्िज्ञ / सामारजक सांस्था / अशासकीर्य सेवाभावी सांस्था र्याांर्ची सेवा प्रकल्प 
कार्यासाठी घेणे बाबत :- 

 पाटबांधारे प्रकल्प फार मोठया भाांडर्ली गुांतर्णकुीचे असल्यामळेु धरणात साठरर्लेले पाणी रर्तरण 
यांिणेव्दारे शेतापयंत नेऊन र् त्या आधारे उत्पादनात र्ाढ करणे र् नांतर व्यर्स्थापकीय दृष्टीने तो 
यशस्र्ी करणे यात लोकाांच्या उत्स्फूतव सहभागाची आत्यांरतक आर्श्यकता आहे. प्रकल्पाांची रचना 
करताना सांबांरधत लोकाांना त्या त्या प्रकल्पाशी सांलग्न करुन घेणे र् हा प्रकल्प आपला आहे अशी 
भार्ना त्याच्यात प्रारांभापासनू रनमाण करणे आर्श्यक आहे. या दृष्टीने लोकाांशी सांर्ाद साधणे हा 
एक महत्र्ाचा आर्श्यक टप्पा आहे. या दृष्टीने या रर्षयाशी सांबांरधत समाजशास्िज्ञ / सेर्ाभार्ी 
सांस्था याांच्या सेर्ा घेणे उपयोगी ठरु शकेल. 
 

 जलसांपदा रर्भागाने प्रकल्पाांच्या लाभके्षिात पाणीर्ापर सांस्था रनमाण करण्यासांबांधी मागवदशवक सचूना 
प्रसतृ केलेल्या आहेत. तसेच "महाराष्र शेतकऱ्याांकडून ससचन पध्दतीचे व्यर्स्थापन अरधरनयम 
2005" हा कायदा करण्यात आलेला आहे. सहभागी ससचन व्यर्स्थापनाचे हे धोरण राबरर्ण्यासाठी र् 
कायद्याच्या प्रभार्ी अांमलबजार्णीसाठी शेतकऱ्याांचे प्रबोधन करणे आर्श्यक आहे. तसेच पाणीर्ापर 
सांस्था स्थापन होऊन के्षि हस्ताांतरणानांतर त्याांचे कामकाज योग्य पध्दतीने चालार्े, कुठलीही समस्या 
उदभर्ली तर त्याचे रनराकरण व्हार्े या दृष्टीने र्ेळोर्ेळी त्याांना मागवदशवन करार्े लागणार आहे. 
यामधील सामारजक पैल ूरर्चारात घेता प्रत्येक महामांडळाांतगवत एका अशासकीय सेर्ाभार्ी सांस्थेची 
यासाठी नेमणकू करुन त्याांना उपरोक्त प्रकारे जबाबदारी सोपरर्ल्यास अांमलबजार्णीची प्ररक्रया 
अरधक गरतमान होऊ शकेल. 

3) समाप्ती अहवाल :– 

 प्रकल्पाचे काम पणूव होते र्ेळी त्या प्रकल्पाचा समाप्ती अहर्ाल / पणूवत्र् अहर्ाल (Completion 
Report) त्याचर्ेळी पणूव करार्यास हर्ा. तथारप सद्य:श्स्थतीत प्रकल्प बाांधकाम पणूवत्र् अहर्ाल तयार 
करण्याच्या आरण प्रकल्पाच्या पररणामाचा अभ्यास करार्याच्या व्यर्स्थेचा पणूवपणे अभार् रदसनू येतो. मोठया 
प्रमाणार्र प्रकल्प बाांधले जात आहेत र् कायाश्न्र्त करण्यात येत आहेत. पण त्या प्रकल्पाच्या बाांधकामात र् 
पढेु व्यर्स्थापनेत आलेल्या अडचणी, त्यार्र केलेली मात याबद्दलचे रलखाण (प्रकल्पाचा इरतहास) करुन ते 
जतन करुन ठेर्ले जात नाही. बाांधकामाच्या घाइगदीत याकडे पणूवपणे लक्ष रदले जात नाही असे रदसनू येते. 
अशा कामासाठी प्रत्येक महामांडळ कायालयाांतगवत स्र्तांि कक्ष रनमाण करुन त्या कक्षामाफव त प्रकल्पाच्या 
सरुुर्ातीपासनुच कायवर्ाही केल्यास योग्य ठरेल.  

 प्रकल्प आखणी पासनू ते प्रकल्प पणूव करुन त्याच्यापासनू पणूव लाभ रमळेपयंतच्या घटनाांचा तपशील 
यामध्ये अांतभूवत करण्यात यार्ा. याच्याही पढेु जार्ून प्रकल्प कायाश्न्र्त करीत असताना घडणाऱ्या घटनाांचा 
(धरणास र्ा रर्तरण व्यर्स्थेस रनमाण झालेले धोके, अनपेरक्षत परू, पीक र् ससचन पध्दतीतील घडून आलेले 
बदल इ.) र्धे घेणारा पट सांकरलत करण्याचे काम अशा स्र्तांि कक्षाकडे कायमस्र्रुपी सोपरर्ले जार्े. 
प्रकल्पाांचे बाांधकाम पणूव करण्याचा काळ र् त्यानांतर प्रकल्पाचे व्यर्स्थापन रर्करसत होण्याचा काळ / आयषु्य 
अनेक र्षांचे असते र् यात अनेक अडचणी येऊन नर्नर्ीन अनभुर्ाला तोंड द्यार्े लागते. अशा घटनाांचे 
सांकलन केल्यास त्याचा फायदा हा भरर्ष्यकाळातील समस्या / अडचणी रनराकरणासाठी होऊ शकतो. तसेच 
आर्श्यक त्या सधुारणा पढुील काळात करणे शक्य होते. त्यामळेु अशी कायमची व्यर्स्था की जी, 
बाांधकामाचा इरतहास रलहील, बाांधकामाच्या पणूवत्र्ाचा अहर्ाल तयार करेल र् त्याच्या पढुील घटनाांचा र्ेध 
घेईल अशी रनमाण करणे आर्श्यक आहे. या दृष्टीने प्रत्येक महामांडळ कायालयाांतगवत एक स्र्तांि कक्ष रनमाण 
करणे योग्य होईल. 
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4) प्रकल्प् ा सर्ेक्षणासाठी स्र्तांि आस्थापना असार्ी र् सर्ेक्षणाच्या यांिणेर्र लाभधारकाांच्या प्रबोधनाची 
जबाबदारी असार्ी. लाभधारकाांचा सहभाग रमळरर्ण्यासाठी सर्ेक्षण यांिणा त्यादृष्टीने प्ररशरक्षत करण्यात यार्ी 
र् यासाठी रकमान 3 र्षव (प्रकल्प परू्व आराखडा) अर्धी असार्ा. 

 लाभधारकाांच्या गरजा पणूव करणाऱ्या र् लाभधारकाांना मान्य असणाऱ्या प्रकल्पाांनाच प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची पध्दत सरुु करण्यात यार्ी. 

---000--- 
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भविष्यातील सिंचन विस्तार 
अनकु्रमविका 

पवरच्छेद क्र. विषय विस्तार 
8.1 महसलु विभाग विहाय ससचिाची सद्य:स्थिती  
8.2 राज्याची सद्यस्थिती - महसलु विभाग / हिामाि विभागश: 
8.3 जलसंपदेची उपलब्धता 
8.4 ििजवमिीमळेु वियोजिातील मयादा 
8.5 ससचिा विथताराची अिकूुलता  
8.6 ससचि विथताराची यंत्रणा  
8.7 महामंडळामधील अवियवमतता 
8.8 महामंडळाचे रुपांतर िदी खोरे अवभकरणात (River Basin Agency) करणे 
8.9 महामंडळातील अवधका-यांचा विविध बैठकीसाठी व्यवतत होणारा कालािधी  
8.10 जलविती 
8.11 आधवुिक ससचि पध्दतीची आिश्यकता 
8.12 ससचिाच्या आधवुिक पध्दती 
8.13 विर्ममत ससचि क्षमतेचा िापर  
8.14 वबगरससचि िापरातिू विमाण होणा-या सांडपाण्याचा ससचिासाठी िापर 

8.15 मोठे, मध्यम ि लघ ु प्रकल्प वियोजिासाठी  आिश्यक विश्िासाहहता 
(dependability) 

8.16 प्रकल्पास परूक बाबी - इतर पायाभतू सोयी 
8.17 शासिातरे्फ ससचि विकासासंबंधी हाती घेतलेली कायहिाही  
8.18 एकास्ममक राज्य जल आराखडा 
8.19 ससचिाच्या पध्दतीचिी सद्यस्थिती 
8.20 ससचि व्यिथिापिामध्ये सेिाभािी संथिांचा सहभाग 
8.21 ससचिासाठी खाजगी के्षत्रातिू भांडिली गुंतिणकू  
8.22 लाभके्षत्र विकास 
8.23 जलसंपदा विभागात तांवत्रक पवरक्षणाबाबत (Technical Audit) 
8.24 पाटबंधारे प्रकल्प अन्िेषण मंडळाची रे्फररचिा 
8.25 प्रकल्प अहिालामध्ये जलवियोजऩ 

8.26 
सधुावरत प्रशासकीय मान्यतेचे प्रथताि पाटबंधारे प्रकल्प अन्िषेण मंडळामार्फह त सादर 
करणे 

8.27 कोकण विभागासाठी िगेळ्या प्रकल्प अन्िषेण मंडळाची थिापिा करणे 
8.28 धरण/बंधारे यांच्यासाठी द्वार प रीचालिाची व्यिथिा  
8.29 मिषु्यबळ विकास 
8.30 ििीि प्रादेवशक जल ि भवूम व्यिथिापि संथिांची थिापिा 
8.31 लघसुसचि विथताराबाबत 
8.32 पाणलोट के्षत्र ि भजूलविकास आवण पाण्याचा संयकु्त िापर 
8.33 भजूल विकास 
8.34 भजूल विकासांतगहत पाण्याचा संयकु्त िापर 
8.35 पीक रचिा 
8.36 पीक वियोजि 

8.37 
ससचि के्षत्रात िाढ होण्यासाठी िमदू केलेल्या मदु्यांिसुार पढुील कायहिाही / 
उपाययोजिा 
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प्रकरण क्र. - 8 

भविष्यातील सिंचन विस्तार 

8.1  महिंलू विभागवनहाय सिंचनाची िंद्य:स्स्िती:- 

महाराष्ट्र राज्यातील महसलू विभाग, तयाांचे लागिडी लायक के्षत्र, राज्यविर्ममतीच्या िेळी असलेली 
राज्यस्तरीय प्रकल्ाांची  ससचि क्षमतेची मावहती ि सि  2011अखेर ससचि क्षमता विर्ममती  खालीलप्रमाणे आहे. 

 
तक्ता क्र. 8.1 

महसलू 
विभाग 

लागिडी 
लायक के्षत्र 
लक्ष हेक्टर 

1960 मधील 
ससचि क्षमता लक्ष 
हेक्टर (्ीक के्षत्र) 

2011 मधील 
ससचि क्षमता लक्ष 
हेक्टर (्ीक के्षत्र) 

(राज्यस्तरीय 
प्रकल्ाांमधिू) 

लागिडी 
लायक के्षत्राशी 
प्रमाण टक्के 

(4/2) 

मखु्यत: सांबांवधत 
्ाटबांधारे विकास 

महामांडळ 

1 2 3 4 5 6 
कोंकण 17.93 

3.10 

0.98 5.46 को्ावि महामांडळ 

िावशक 40.16 9.70 24.15 
गोम्ावि ि 

ता्ावि महामांडळ 

्णेु 45.56 15.41 33.82 मकृखोवि 
महामांडळ 

औरांगाबाद 59.30 0.12 10.50 17.70 
गोम्ावि 
महामांडळ 

अमरािती 35.62 
0.74 

4.60 12.91 वि्ावि महामांडळ 
िाग्रू 26.85 6.10 22.71 वि्ावि महामांडळ 

महाराष्ट्र 225.42 3.96 47.40 21.02  
(सांदभभ – ससचि स्स्ितीदशभक अहिाल 2010-2011 ्ाि क्र. 16 तक्ता क्र. 2.5) 
 
उ्रोक्त मावहतीिरूि असे वदसिू येते की, राज्य विर्ममतीच्या 50 िर्षािांतर ससचिाची क्षमता विर्ममती  

स्स्िती बरीच सधुारलेली आहे. केिळ राज्यस्तरीय प्रकल्ाांमधिू ्ीक के्षत्राची एकूण ससचि क्षमता 47.40 लक्ष 
हेक्टर झाली आहे. याव्यवतवरक्त अन्य माध्यमातिू िाढविलेली अिमुावित ससचि क्षमता 35.83 हे. आहे.  तिाव् 
ससचि क्षमतेची लागिडी लायक के्षत्राशी टक्केिारी  विचारात घेतलयास ससचि क्षमतेच्या टक्केिारीच्या दृष्ट्टीिे 
प्रदेश विहाय बरीच तफाित वदसिू येते.  लागिडी खालील के्षत्राच्या 33.82 टक्के ससचि के्षत्र ्णेु विभागात 
सिावधक असिू तयािांतर िावशक विभागात हे प्रमाण 24.15 टक्के आहे. तर कोकण ि अमरािती विभाग अजिूही 
बरेच मागे आहेत.  

 
महाराष्ट्राच्या विविध भागात िैसर्मगक ्ाणी उ्लब्धतेमध्ये मळुातच फार विर्षमता आहे. तयाचे 

उ्खोरेविहाय वचत्र खालीलप्रमाणे आहे. 
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जलिंंपत्तीची उपलब्धता 

   ्ाण्याच्या िैसर्मगक उ्लब्धतेचा विचार ्ािसाच्या सांबांधात, िद्ाांमधील प्रिाहाच्या सांबांधात सकिा भजूलाच्या 
सांबांधात असा िगेिगेळ्या सांदभात होतो. ससचिासाठी ्ाण्याचा िा्र सिावधक होत असलयािे ि विकास 
विस्ताराांच्या प्रारांभीच्या काळात िदीच्या प्रिाहातिू सांग्रवहत होणा-या ्ाण्याकडे विशेर्ष लक्ष वदलया गेलयािे 
असलयािे ्ाण्याच्या उ्लब्धतेची माांडणी  िदीच्या प्रिाहामधिू वमळणाऱ्या ्ाण्याच्या खोरे विहाय सांकवलत 
वहशोबाच्या रु्ात देण्याची ्ध्दत रुढ झाली. तयादृष्ट्टीिे महाराष्ट्राचा विचार केला तर असे वदसते की, महाराष्ट्र 
राज्य हे एकूण 5 प्रमखु िदी-खोऱ्यात विभागलेले असिू ्ाण्याची िैसर्मगक उ्लब्धता ि आांतरराज्य ्ाणी िाट् 
लिाद विणभयािसुार या खोऱ्यातील आ्लया राज्याला िा्रासाठी अिजेु्ञय असलेलया ्ाण्याचा िाटा खालील 
प्रमाणे आहे. 

तक्ता क्र. 8.2 
महाराष्रातील मखु्य नदीखो-यांचे के्षत्र, नैिंर्गगक पाणी उपलब्धता ि अनजेु्ञय पाणी िापर  

     के्षत्र लक्ष हेक्टर ्ाणी - दलघमी  

खोरे 

भौगोवलक 

के्षत्र 

महाराष्ट्राच्या 
के्षत्राशी  

टक्केिारी 
(स्तांभ 2 ची) 

लागिडी 
लायक के्षत्र 

महाराष्ट्राच्या 
के्षत्राशी  

टक्केिारी 
(स्तांभ 4 ची) 

सरासरी 
्ाणी 

उ्लब्धता 

िा्रासाठी 
मभुा 

(भू् षृ्ट्ठािरील 
्ाणी) 

उ्लब्धीच्या 
प्रमाणात 
टक्केिारी 

िा्रासाठी 
मभुा 

सांबांवधत 
महामांडळ लागिडी 

लायक  
(7/4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

गोदािरी 152.81 46.71 112.56 49.94 50880 34185 67.19 303.70 
गोम्ावि ि 

वि्ावि 
महामांडळ 

कृष्ट्णा 69.03 22.45 56.27 24.96 34032 16818 49.42 298.81 मकृखोवि 
महामांडळ 

ता्ी 51.3 16.69 37.31 16.55 9118 5415 59.39 145.13 
ता्ावि 

महामांडळ 

िमभदा 1.05 0.34 0.06 0.28 580 308 53.1 5133.33 
ता्ावि 

महामांडळ 

कोकण  33.23 10.81 18.64 8.27 69210 69210 100 3712.98 
को्ावि 

महामांडळ 
एकुण 307.42 100 225.42 100 163820 125936 76.87 558.67  
          वट्:-  महािदी खो-याचा महाराष्ट्रात येणारा अल्सा भाग विचारात घेतलेला िाही.  तयाचे भौगोवलक क्षेत्र केिळ 290 चौवकमी आहे. ्वरच्छेद सांदभभ 
3.5.1 
            (सांदभभ: महाराष्ट्र जलससचि आयोग-1999, खांड-1, ्षृ्ट्ठ क्र. 205) 

 अशा प्रकारे लागिडीलायक के्षत्राच्या तुलिेत केिळ 1451 घिमीटर/हेक्टर ्ाणी उ्लब्ध असणारे 
सिावधक तटुीचे ता्ी खोरे एका बाजलूा, तर िैिगांगेची प्रवत हेक्टर ्ाण्याची उ्लब्धता 6695 घमी दसुऱ्या 
टोकाला, एिढी विर्षमता आहे.  कोकणात तर ्ाण्याची याही्ेक्षा वकती तर ्ट अवधक वि्लुता आहे. या खो-
याांच्या अांतगभत उ्खो-याांमध्येही ्ठारी प्रदेशािर ्ाण्याची उ्लब्धता समप्रमाणात िसिू तयाांच्यातही विर्षमता आहे.  
महाराष्ट्र जलससचि आयोगािे तयाांच्या अहिालात याकडे अगोदरच लक्ष िेधले आहे.  म्हणिू महाराष्ट्रातील ससचि 
विस्ताराचा विचार एकाच समाि ्ध्दतीिे करणे योग्य ठरणार  िाही.  म्हणिू तया तया महामांडळामधील ससचिाचे 
वियोजि-बाांधकाम ि व्यिस्िा्ि िेगिेगळया ्ध्दतीचे रहाणे अ्वरहायभ आहे. तयादृष्ट्टीिे  महामांडळाांच्या 
स्िायत्ततेचा विधायक िा्र व्हायला हिा आहे. विकासाच्या एकाच कायभ्ध्दतीत ्ाचही महामांडळाांिा जखडूि 
ठेिता येणार िाही.  उ्खो-याांचाही विचार केला तर ्ाण्याचा उ्लब्धतेचा विर्षमतेत आतयांवतकता आहे. 

 महाराष्ट्र राज्यातील उ्खोऱ्याांची ्ाणी उ्लब्धतेिसुार िगभिारी केली तर ती खालील तक्तयात दशभविलया 
प्रमाणे येते.   
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तक्ता क्र. 8.3 

महाराष्र राज्यातील उपखोऱयांची पाणी उपलब्धतेनिुंार िगगिारी 

उ् 
खोऱ्याचे 

िगीकरण 

लागिडी योग्य 

क्षेत्रासाठी ्ाण्याची 
प्रवत हेक्टरी सरासरी 

उ्लब्धता (घिमीटर) 

खोरे/उ् 

खोऱ्याची 
सांख्या 

उ् खोऱ्याचे िाि  भौगोवलक के्षत्र लागिडी योग्य के्षत्र 

लक्ष हे. टक्के-
िारी 

राज्याशी 

लक्ष हे. टक्के-
िारी 

राज्याशी 
1 2 3 4 5 6 7 8 

अवत 

वि्लुतेचे 

12000 ्ेक्षा अवधक 12 दमणगांगा ्ार, उत्तर 

कोकण, मध्य कोकण, 
िवशष्ट्ठी, दवक्षण कोकण 

रतिावगरी, तेरेखोल वतललारी, 
विम्ि िैिगांगा,  

63 21 34 15 

वि्लुतेचे 8000 ते 12000 2 मध्य िैिगांगा, िमभदा, 
्स्चचम कृष्ट्णा 

22 7 13 6 

सिभसाधारण 3000 ते 8000 9 उध्िभ गोदािरी, उिभवरत 

गोदािरी, ्ेिगांगा, उध्िभ 
भीमा, उिभवरत भीमा, विम्ि 

िैिगांगा, िधा, ्ाांझरा,  

102 33 76 33 

तटुीचे 1500 ते 3000 6 ्णूा दधुिासह, मध्यता्ी, 
माांजरा, मध्य गोदािरी, 

वगरणा, ्णूा ता्ी 

88 29 74 33 
 

अवत तटुीचे 1500 ्ेक्षा कमी 5 सीिा, बोरी बेिेतरुा, उिवरत  
भीमा, माण 

32 10 29 13 

एकूण  34  307 100 226 100 

(सांदभभ: महाराष्ट्र जलससचि आयोग-1999 तक्ता क्र.-3.2.2, 2.8.2) 

तुटीच्या ि अवततटुीच्या खोऱ्यात मळुातच ्ाण्याची उ्लब्िता कमी असलयामळेु लागिडीलायक के्षत्राच्या 
तुलिेत ससचि के्षत्र िाढिण्यासाठी मयादा येतात. 

या उलट राज्यातील काही उ्खोरी अशी आहेत (उदा. कोकणातील) की, तेिे िैसर्मगक ्ाण्याची 
उ्लब्धता वि्लु असली तरी तेिील भौगोवलक ्वरस्स्िती, खो-याांची सचचोळी रचिा आवण िद्ाांचे तीव्र उतार  
विचारात घेता जलाशय विर्ममतीच्या ि कालिे विस्ताराच्या योजिा घेण्यासाठी मयादा येतात. 

वशिाय काही उ्खोरी अशी आहेत (उदा. विम्ि िैिगांगा) की तेिे िैसर्मगक ्ाण्याची उ्लब्धता वि्लु 
आहे, तयाचप्रमाणे लिादा विणभयािसुारही ्ाणी िा्रण्यासाठी मांजरूी उ्लब्ध आहे, तरी तेिील िि विस्तारामळेु 
्ाणी साठिण्याच्या ि ससचि विस्ताराच्या योजिा घेण्यासाठी मयादा येतात. 

 
8.2    राज्याची िंद्यस्स्िती - महिंलू /हिामान विभाग विभागश:- 

राज्याला 720 वकमी लाांबीची ्स्चचम सागरी वकिार्ट्टी लाभलेली आहे. ्स्चचम घाटाच्या सहयाद्रीच्या 
राांगा वकिाऱ्याला जिळजिळ समाांतर जातात. सहयाद्री राांगाची समदु्रस्ाटी ्ासिू सरासरी उांची समुारे 1000 
मीटर आहे. घाटाच्या ्िूेला ्सरलेलया ्ठाराचा उतार ्स्चचम-्िूभ असा आहे. ्ठाराची उांची समदु्रस्ाटी ्ासिू 
300 ते 600 मीटर इतकी आहे. या व्यवतवरक्त सात्डुयाचे डोंगर, बालाघाटचे डोंगर, ि ्िूभ विदभातले डोंगर 
(िैिांगगा खोऱ्यातले) याांचाही ्ाण्याची िैसर्मगक उ्लब्धता ि कृवर्ष हिामािाची विभागणी याांचाही सांभाव्य ससचि 
रचिा ि विस्तार यािर विशेर्ष प्रभाि रहाणार आहे. 
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8.3 जलिंंपदेची उपलब्धता :- 
 

महाराष्ट्रात प्रामखु्यािे िैऋतय ि ईशान्य अशा दोन्ही मोसमी िाऱ्याां्ासिू ्ाऊस ्डतो. राज्याचे सरासरी 
्जभन्यमाि 1357 वम.मी. आहे. तिाव्, राज्याच्या विरविराळ्या भागात ्डणाऱ्या ्ािसाच्या प्रमाणात ि 
विचिासाहभ तेत खू्  तफाित आहे. कोकणात दरिर्षी सरासरी 2000 ते 3500 वम.मी. ्ाऊस ्डतो, तर सहयाद्रीच्या 
्िूेला ्जभन्यछायेच्या प्रदेशात हे प्रमाण कमी होत होत खू् च कमी (450 वम.मी.) येिढे होते. तयािांतर राज्याच्या 
्िूेकडे जातािा हे प्रमाण िाढत िाढत 1400 वम.मी. एिढे होते. अशा विर्षम ्जभन्यमािामळेु राज्याच्या विविध 
भागातील ्ाण्याच्या उ्लब्धतेमध्ये, िैसर्मगक ्ीकरचिाांमध्ये ि ्ीक हांगामाांमध्ये मोठा फरक आहे.  तयाचे प्रवतसबब 
ससचि प्रकल्ाांच्या आखणीमध्ये येणे आिचयक आहे.  उ्खोरेविहाय ्वरस्स्ितीचा सांकवलत प्रभाि तया तया 
महसलू विभागाच्या ्ाणी वियोजिािर अ्वरहायभ आहे.  तया दृष्ट्टीिे महसलू विभागाांची स्स्िती ि सांबांवधत मखु्य 
महामांडळाची कायभके्षते्र खालीलप्रमाणे आहे. 

तक्ता क्र. 8.4 

महिंलू विभागवनहाय भौगोवलक के्षत्र, लागिडीलायक के्षत्र ि पाणी उपलब्धी  

महसलू 
विभाग 

क्षेत्रफळ 
(हजार 

हे.) 

लागिडी 
लायक 

क्षेत्र. लक्ष 
हे. 

सरासरी 
उ्लब्धता 
दलघमी 

75 टक्के 
विचिासाहभता 

्ाणी 
उ्लब्धी 
दलघमी 

लिादािसुार 
अिजेु्ञयता 
दलघमी 

प्रवत लागिड 
हेक्टरी 

सरासरी ्ाणी 
उ्लब्धता 
घिमीटर 

(रकािा 4/3) 

्ाण्याची 
सरासरी 
उ्लब्धी 

िगभिारीिसुार 

सांबांवधत 
्ाटबांधारे 
विकास 

महामांडळ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
कोकण 3073 17.93 64501 65357 65357 35968 अवतवि्लु को्ाविम 

िावशक 5748 40.15 17478 13193 13635 4352 सिभसाधारण गोम्ाविम ि 
ता्ाविम  

्णेु 5728 45.56 32696 27603 16087 7176 सिभसाधारण 
मकृखोविम ि 

गोम्ाविम  

औरांगाबाद 6482 59.30 15254 8749 8202 2572 तटुीचा गोम्ावि 
महामांडळ 

अमरािती 4605 35.61 9813 9682 7033 2755 तटुीचा वि्ावि 
महामांडळ 

िाग्रू 5134 26.84 24077 19507 15622 8968 वि्लु 
वि्ावि 

महामांडळ 

महाराष्ट्र 30770 225.42 163820 131562 125936 7267 सिभसाधारण  

 (सांदभभ: महाराष्ट्र जलससचि आयोग-1999) 

सहा महसलू विभागाांमधील ि महामांडळाच्या कायभके्षत्रातील याबाबतचा िेगळे्णा िरच्या तक्तयािरुि 
स््ष्ट्ट होतो.  कोकण िगळला, तरी महाराष्ट्राच्या इतर भागात महसलूविहाय ्ाणी उ्लब्धता प्रवत हेक्टर 2673 ते 
8968 अशा विर्षम प्रमाणात आहे  

कोकण ि िाग्रू विभागाचा िैिगांगा खो-याचा भाग िगळता महाराष्ट्रातील इतर विभागाांची िैसर्मगक 
्ाणी उ्लब्धता मळुातच विसगभत: मयावदत आहे. तयामळेु आर्मिक विकासासाठी ्ाण्याचे वियोजि करतािा  िा 
अशा ्ाणी कमतरतेच्या प्रदेशाांमध्ये ्ीक रचिेबाबत ि ्ाणीिा्राबाबत ि फेरिा्राबाबत काटेकोर्णे फार 
िेगळा विचार करािा लागेल. विशेर्षत: दर हेक्टरी उ्लब्धताच औरांगाबाद ि अमरािती महसलू विभागात 3000 

घिमीटर्ेक्षा कमी असलयािे तेिील ्ीकरचिाांचा अवधक गांभीर्णे विचार व्हािा लागेल. ्ाण्याच्या कमी 
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उ्लब्धतेच्या प्रदेशात कमी ्ाण्यातील वकफायतशीर ्ीकरचिाांिा ि तयािरील प्रवक्रया उद्ोगाांिा प्रोतसाहि वमळेल 
अशा व्यिस्िा अस्स्ततिात यायला हव्यात. 

8.3.1 कृवि हिामान विभाग :- 
 

जवमिीचे प्रकार आवण ्जभन्यमाि याांचा विचार करुि राज्याची विभागणी 9 कृवर्ष हिामाि विभागात 
करण्यात आलेली आहे. तयाचा त्शील खालीलप्रमाणे 

 
तक्ता क्र. 8.5 

 
अ. 
क्र. 

कृवर्ष हिामाि विभाग िार्मर्षक 
्जभन्यमाि  

वम.मी 

विभागातील के्षत्र भौगोवलक 
के्षत्र  

(लक्ष हे.) 

टक्के 
िारी 

सांबांवधत 
मखु्य 

महामांडळ 
1 2 3 4 5 6 7 
1. जास्त ्ािसाळी प्रदेश (जाांभ्या 

जवमिी असलेला दवक्षण 
कोकण) 

2000 ते 
3000 

रतिावगरी, ससधदुगुभ, दवक्षण रायगडचे ि 
्ोलाद्रू तालकेु आवण ्स्चचम कोलहा्रू 
वजलहा 

15.69 5.07 
को्ावि 

महामांडळ 

2. जास्त ्ािसाळी प्रदेश (जाांभ्या 
जवमिी विरवहत उत्तर 
कोकण) 

2000 ते 
3000 

ठाणे, रायगड आवण िावशक वजलहयाचा अवत 
्स्चचमेकडील भाग  

11.44 3.72 
को्ावि 

महामांडळ 

3. घाट माथ्याचा प्रदेश 3000 ते 
5000 

सहयाद्री ्िभताच्या ्हाडाचा भाग महाबळेचिर, 
इगत्रुी, ्णेु वजलहयाचा अवत ्स्चचमेचा भाग 
तसेच िावशक, अहमदिगर वजलहयाचा 
्स्चचमेचा भाग  

10.47 3.40 
मकृखोविम 
ि गोम्ावि  

4. सांक्रमण विभाग-1 
(ताांबसू ि ताांबसू त्वकरी 
मातीचा प्रदेश) 

1250 ते 
2500 

सहयाद्री ्िभताचा ्िूभ उताराकडील भाग, ्णेु, 
सातारा, िावशक, अहमदिगर वजलहयाचा 
्स्चचमेकडील भाग ि कोलहा्रू वजलहयाचा 
मध्य भाग  

11.47 3.73 

मकृखोविम 

5. सांक्रमण विभाग-2 
(करडी ि काळी जमीि 
असलेला प्रदेश) 

700 ते 
1250 

धळेु, िावशक ि अहमदिगर, वजलहयाांचा 
्स्चचम भाग, ्णेु, सातारा,  साांगली वजलहयाचा 
मध्य ्स्चचम भाग ि कोलहा्रूचा ईशान्य भाग 

15.24 4.95 गोम्ाविम, 
ता्ाविम ि 
मकृखोविम 

6. अिर्षभणग्रस्त विभाग 
(प्रमखुत: खरी् ि रब्बी 
व्काांचा विभाग) 

500 ते 
700 

्णेु, िावशक, अहमदिगर वजलहयाांचा ्िूभ भाग, 
सातारा, साांगली वजलहयाांचा अवत्िूभ भाग, 
औरांगाबाद, सोला्रू, बीड, उस्मािाबाद 
वजलहयाांचा ्स्चचम भाग  

77.03 25.04 मकृखोविम 
ि 

गोम्ाविम 

7. विस्चचत ्ािसाळी प्रदेश 
(प्रमखुत: खरी् व्काांचा 
विभाग) 

700 ते 
900 

जळगाि,  उत्तर सेाला्रू, अक्कलकोट, 
औरांगाबादचा ्िूभ भाग ि उत्तर भाग. जालिा, 
्रभणी, बीड वजलहयातील गेिराई, केज, 
अांबजोगाई, माजलगाि तालकेु ि 
उस्मािाबादचा उत्तर भाग. िाांदेड, लातरूचा 
दवक्षण भाग. बलुडाणा, अकोला, अमरािती  

84.81 27.56 

ता्ाविम, 
वि्ाविम ि 
गोम्ाविम 

8. अवधक ्ािसाचा प्रदेश 
(खरी्, रब्बी सांवमश्र ्ीक 
्ध्दतीचा विभाग) 

900 ते 
1250 

्रभणी उत्तर ि ्िूभ भाग, िाांदेड उत्तर भाग, 
िावशम, यितमाळ, िधा, अमरािती ्िूभ भाग, 
िाग्रू ्स्चचम भाग 

49.59 16.12 गोम्ाविम 
ि वि्ाविम 

9. जास्त ्ािसाचा प्रदेश 
(सांवमश्र खडका्ासिू 
बिलेलया जवमिीचा विभाग) 

1250 ते 
1700 

भांडारा, चांद्र्रू, गडवचरोली आवण िाग्रू उत्तर 
्िूभ भाग  

32.02 10.40 वि्ाविम 

एकूण : 307.70 100  

(सांदभभ – ससचि आयोग खांड 3 ्षृ्ट्ठ क्र. 56,57,58) 
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8.4 िनजवमनीमळेु वनयोजनातील मयादा 
 

राज्यातील काही भागात ्ाणी उ्लब्धता आहे, ्रांतु ििजवमिींच्या प्रचिामळेु प्रकल् घेण्यािर मयादा 
येतात. ििजमीि ििके्षत्र म्हणिू ििविभागाच्या ताब्यात आहे. ्िभतीय के्षत्राांमळेु ि ्जभन्यमािातील फरकािसुार 
जांगलाची ्सरण राज्यात सारखी िाही. महाराष्ट्रातील एकूण ििके्षत्र महसलू विभागिार टक्केिारी ्ाहता कोकण 
विभागात  9 टक्के, िावशक विभागात 18 टक्के, ्णेु विभागात 10 टक्के, औरांगाबाद विभागात 5 टक्के , 
अमरािती विभागात 16 टक्के तर िाग्रू विभागात 42 टक्के अशी आहे.  प्रकल् स्िळ, कालिा/वितवरका 
याांचेसाठी सकिा बडुीत के्षत्रात ििजमीि बावधत होत असेल तर अशा प्रकल्ाांचे वियोजि करतािा विशेर्षत: िाग्रू 
महसलू विभागात फार अडचणी येत आहेत. 

 

8.5 सिंचन विस्ताराची अनकूुलता:-  
 

 उ्खो-याांमधील िेगिेगळ्या भौगोवलक स्स्ितीमळेु ससचिाच्या दृष्ट्टीिे महसलू विभागाांमधील सिभ के्षत्र 
सारखेच ससचिक्षम िाही. िद्ाांच्या ि उ्िद्ाांच्या दोन्ही काठाजिळ असलेलया के्षत्रास कालव्याद्वारे ि िदीमधिू 
ससचि देणे  शक्य असले, तरी दरूिर अििा उांच ्ठारािर असलेलया के्षत्रास ्ाणी ्ोचिणे अतयांत खर्मचक ि 
अडचणीचे आहे.  अशा प्राकृवतक रचिाांमळेु काही भौगोवलक के्षत्रास आतयांवतक अिकूुलता तर काहीं के्षत्रािर 
आतयांवतक प्रवतकूलता आहे असे वचत्र राज्याच्या िगेिेगळ्या भागात वदसते. ससचिाच्या व्यिस्िेत आर्मिक 
लाभव्ययाचाही प्रचि असलयामळेु अशा सिभ प्रवतकूल के्षत्रात ससचिाची सयुोग्य व्यिस्िा विमाण करण्यासाठी िेगळे 
्याय ि िेगळ्या रचिा करणे आिचयक रहातील.   लागिडीलायक के्षत्राचे तुलिेतील ससचि के्षत्राची िाढ सिभत्र 
सारख्या ्ध्दतीिे होणे शक्य वदसत िाही. 

 

8.6   सिंचन विस्ताराची यंत्रणा -  

ससचि क्षमतेची ि ससचि के्षत्राची मोजणी ि तयातील त्रटुी आवण विसांगवत याचा सविस्तर विचार प्रकरण 
एक मध्ये करण्यात आला आहे.  तरी विद्माि अिस्िेतील औ्चावरक वहशोब ्हाता राज्यस्तरीय प्रकल्ाांमधिू 
विमाण होणा-या ससचिात स्िातांत्र्यािांतरच्या ्वहलया 47 िर्षांच्या काळातील सरासरी ससचि के्षत्र िाढीचा दर 0.7 
लक्ष हेक्टर प्रवत िर्षभ तर  मागील 13 िर्षात साधारणत: 1.16 लक्ष हे./िर्षभ येि्यंत िाढत गेलेला वदसिू येतो.   
ससचि विकासाची गवत आणखी िाढिणे हे उविष्ट्ट ठेिूि ससचि विकासाच्या राज्यस्तरीय प्रकल्ाांसाठी  1996 ते 
1998 या काळात ्ाच ्ाटबांधारे विकास महामांडळे स्िा्ि केली गेली.  या व्यवतवरक्त स्िाविक स्तरािरील ससचि 
के्षत्र विस्तारासाठी एक स्ितांत्र महामांडळ महाराष्ट्र जलसांधारण महामांडळ या िािािे औरांगाबाद  येिे 22 ऑगष्ट्ट -
2000  रोजी स्िा्ि करण्यात आले.  ्ाणलोट के्षत्र विकासातिू ि भजूल सांिधभिातिू होणा-या ससचि 
विस्तारासाठी िेगळी महामांडळासारखी यांत्रणा िाही,   तया गरजा सध्या कृवर्ष विभाग ि भजूल यांत्रणा याांच्या 
माध्यमातिू हाताळलया जात आहेत.  या वतन्ही प्रकारच्या ससचि विस्ताराच्या माध्यमाांची राज्यस्तरीय प्रकल्, 
स्िाविक प्रकल् ि ्ाणलोट आवण भजूल विकास याांची अजिू उ्खोरेश: एकवत्रत साांगड घातली गेलेली िाही.  
तयाची तातडीची गरज आहे.  तशा समन्ियाच्या वदशेिे ्ाटबांधारे विकास महामांडळािी तातकाळ ्ढुाकार घेणे 
आिचयक आहे. 

तक्ता क्र. 8.6 

कालािधी 
ससचि क्षमता 

विर्ममती (लक्ष हे.) 
एकूण ससचि क्षमता 
विर्ममती (लक्ष हे.) 

प्रवत िर्षी ससचि 
क्षमता विर्ममती दर 

(लक्ष हे.) 
1950 ्यंत 2.74 2.74 -- 

1950 ते 1997 (47 िर्षभ) 29.47 32.21 0.7 
1997 ते 2010 (13 िर्षभ) 15.16 47.37 1.16 

                              (सांदभभ: चिेत्वत्रका खांड-1 ्ाि क्र. 10) 
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 महामंडळाची स्िापना:- 

टी्:- [(1)  महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे विकास महामांडळाची स्िा्ि महाराष्ट्र अवधवियम क्र. 15, वदिाांक 4 एवप्रल 
1996 अन्िये करण्यात आली.  (2)   विदभभ ्ाटबांधारे विकास महामांडळाची स्िा्िा महाराष्ट्र अवधवियम क्र. 26, 
वदिाांक 28 एवप्रल 1997 अन्िये करण्यात आली.  (3)  ता्ी ्ाटबांधारे विकास महामांडळाची स्िा्िा महाराष्ट्र 
अवधवियम क्र. 4, वदिाांक 6 जािेिारी 1998 अन्िये करण्यात आली आहे.  (4) कोकण ्ाटबांधारे विकास 

महामांडळाची स्िा्िा महाराष्ट्र अवधवियम क्र. 3, वदिाांक 6 जािेिारी 1998 अन्िये करण्यात आली. (5) गोदािरी 
मराठिाडा ्ाटबांधारे विकास महामांडळाची स्िा्िा अवधवियम क्र. 23, वदिाांक 27 ऑगस्ट 1998 अन्िये 
करण्यात आली.] 
 

्ाटबांधारे विकास महामांडळाांच्या स्िा्िेचा उिेश ्ाटबांधारे प्रकल्ास आवण लाभके्षत्र विकासास चालिा 
देणे, जलविद्तु उजा विर्ममती योजिास चालिा देणे, ्रू वियांत्रणासह इतर सांलग्ि ि अिरु्षांवगक कामासाठी विशेर्ष 
तरतदू करणे, असा आहे.  महामांडळ स्िा्िे्िूी सि 1995-96 िर्षा्यंत राज्यस्तरीय प्रकल्ातील औ्चावरक 
विर्ममत ससचि क्षमता [्ीकके्षत्र  28.62 लक्ष हे] होती, तर प्रतयक्ष ससवचत के्षत्र (्ीकके्षत्र) लाभके्षत्रातील विवहरींिरील 
के्षत्र िगळूि 10.64 लक्ष हे होते.  तयामध्ये िाढ होऊि 2010-11 मध्ये विर्ममत ससचि क्षमता (्ीकके्षत्र) 45.91 लक्ष 
हे. इतके झाले आहे.  तयाचप्रमाणे ससवचत के्षत्र (्ीकके्षत्र) लाभके्षत्रातील विवहरींिरील के्षत्र िगळूि 18.59 लक्ष हे. 
इतके झाले आहे. (प्रकरण क्र. 1) 

 महामंडळाचे रचनेतील ि अवधवनयमातील वििंंगती :- 

्ाटबांधारे विस्ताराचे महतिाचे साधि म्हणिू  िरील महामांडळाांची रचिा अस्स्ततिात आणण्यात आली 
असलयािे ती या वदशेिे वकत्त उ्यकु्त ठरली, तयात काही उणीिा आहेत काय याचा खोलात विचार होणे ि 
उहा्ोह होणे आिचयक आहे. 

 ्ाचही महामांडळाांची रचिा सिभसाधारण्णे समाि आहे, ्रांत ु महामांडळाच्या कायभकक्षाांची व्याप्ती ि 

कायभ्ध्दती याांच्या त्वशलात काही वकरकोळ िेगळे्णा आहे.  चार महामांडळाचे अवधवियमात 7 प्रकरणे ि 71 
कलमे आहेत तर एका महामांडळाचे (गोदािरी) अवधवियमात 7 प्रकरणे ि 70 कलमे आहेत.  अद्ा््यंत 
कोणतयाही महामांडळािे स्ित:चे असे तेिील िेगळी प्रादेवशक गरज लक्षात घेऊि ससचि वियोजिाचे ि 
व्यिस्िा्िाचे ्वरस्स्ितीिरुु् िेगळे वियम केलेले िाहीत. प्रशासकीय व्यिहाराांचे वियमही तयार केलेले िाहीत.  
तयामळेु तयाांिी केलेले ससचि प्रकल्ाांबाबतचे रचिातमक विणभय कोणते ̔प्रचवलत वियम ि अवधकारािसुार̓ आहेत ि 
प्रकल्ाांमधली झालेली िेमकी अवियवमता कशी ठरिायची याबाबत विशेर्ष चौकशी सवमतीला बरीचशी सांवदग्धता 
जाणिली.  महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे विकास महामांडळाच्या अवधवियमात कलम 68 हा अवधवियम ि तयाखाली केलेले 
वियम याांच्याशी ससुांगत असे विवियम करता येतील असा उललेख आहे.  इतर चार महामांडळात विवियम तयार 
करण्यात येईतो्यंत, महामांडळ आ्ली कामे ्ार ्ाडण्याकवरता ्ाटबांधारे विभागाकडूि अिसुरण्यात येणारे 
वियम ि कायभ्ध्दतीचे योग्य तया फेरफारासह अिकुरण करेल असा िेगळा उललेख आहे.  कलम 69 - ्ाचही 
महामांडळाच्या अवधवियमामध्ये अविधवियमाच्या वि:सांवदग्ध तरतुदीशी विसांगत िसणारी तरतदू करता येईल सकिा 
असा विदेश देता येईल असे िमदू केले आहे.  या व्यवतवरक्त प्रारांभाच्या वदिाांका्ासिू दोि िर्षाचा कालािधी 
सां्लयािांतर असा कोणताही विदेश देता येणार िाही असे महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे विकास महामांडळ सोडूि इतर 
महामांडळाच्या अवधवियमात िमदू केलेले आहे. 

 कलम 4(1) अांतगभत महामांडळाची रचिा वदलेली आहे. महामांडळाांच्या सदस्य सांख्येत वकरकोळ 
िेगळे्णा आहे.  ्ण कामाच्या प्रभािी्णाच्या दृष्ट्टीिे तो महतिाचा वदसत िाही.   कलम 5(1) कायभकारी 
सवमतीची रचिा वदलेली आहे.   यामध्ये महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे विकास महामांडळात कायभकारी सांचालक हे सवमतीचे 
अध्यक्ष आहेत.  इतर महामांडळात मात्र व्यिस्िा्कीय सांचालक सवमतीचे अध्यक्ष आहेत.  प्रभािी कायभ्ध्दतीच्या 
दृष्ट्टीिे ि वियवमतता / अवियवमतता याांची छाििी करतािा हा फरक फार महततिाचा ठरतो.  कलम 7(2) अांतगभत 
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महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे महामांडळात अध्यक्षाांच्या अिु् स्स्ितीत ्दवसद्ध उ्ाध्यक्षाांिा अध्यक्ष म्हणिू बैठकीचे 
कामकाज ्हाण्याचा अवधकार िाही.  इतर 4 महामांडळात अध्यक्ष ि उ्ाध्यक्ष याांचे गैरहजेरीत ्दवसद्ध उ्ाध्यक्ष 
याांिा बैठकीचे कामकाज अध्यक्ष म्हणिू ्ाहण्याचा अवधकार आहे. 

 कलम 19 अांतगभत महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे विकास महामांडळ ि ता्ी ्ाटबांधारे विकास महामांडळास सिभ 
विविदाच्या सांबांधात प्रशासकीय मान्यता, सधुावरत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा अवधकार आहे.  इतर 
महामांडळास फक्त ताांवत्रक मांजरुी देण्याचा अवधकार आहे.  प्रशासकीय मान्यता या शासिातफेच वदलया 
जातील असे अवभपे्रत आहे.  ्ण या स्स्ितीत िेळोिेळी काढलेलया शासकीय आदेशान्िये बदल झाले 
आहेत.  तयाांचे सविस्तर वििेचि प्रकरण 2 मध्ये आले आहे. 

 कलम (आय) अांतगभत कोकण ्ाटबांधारे विकास महामांडळ ि विदभभ ्ाटबांधारे विकास महामांडळास 
महामांडळाच्या प्रकल्ाची कामे करणा-या कां त्राटदारािा सव्याज रोख कजे देण्याची तरतदू आहे. ईतर 
महामांडळाचे अवधवियमात अशी तरतदू आहे. 

 कलम 26 - गोदािरी महामांडळा व्यवतवरक्त इतर चार महामांडळात भसूां्ादिासाठी भमूीसां्ादि 
अवधवियम 1894 अन्िये कायभिाही करण्याचे िमदू आहे.  गोदािरी महामांडळात िरील प्रमाणेच 
कायभिाही अवभपे्रत असिू भसूां्ादिा्ोटी शासिाच्या महसलू विभागास सकिा तयाांिी प्रावधकृत केलेलया 
अवधका-याला महामांडळ विधी उ्लब्ध करूि देईल ि  या विधीचा लेखा सांबांवधत प्रावधकृत अवधकारी 
महसलू आयकु्ताांमाफभ त महामांडळाला सादर करेल असे िमदू केले आहे. 

 कलम 31 - यामध्ये प्रतयेक महामांडळाचा कायभकाळ िमदू केलेला आहे.   यािरूि महामांडळीय रचिा ही 
दीघभकालीि व्यिस्िा म्हणिू विमाण करण्याची सांकल्िा वदसत िाही असा ग्रह होतो.   एक तात्रुती 
व्यिस्िा म्हणिूच ती प्रस्तावित वदसते.  एकूण अांशदाि शासि महामांडळास वकती देणार आहे ि तया्ैकी 
प्रारांभी अांशदाि वकती देणार आहे याचा उललेख आहे.  कलम 33 - कलम 33(2) मध्ये प्रतयेक 
महामांडळाला रु्ये एक हजार कोटी इतकी कमाल रक्कम कजाऊ घेता येईल असा उललेख आहे. 

 कलम 71 - गोदािरी मराठिाडा ्ाटबांधारे विकास महामांडळ व्यवतवरक्त चार महामांडळाांची स्िा्िा 
प्रिमत: अध्यादेश विगभवमत करूि झालेली आहे ि िांतर ते अध्यादेश या कलमान्िये विरवसत केलेले 
आहेत ि तयाला विवधमांडळाच्या मान्यतेचा आधार वमळाला आहे.  गोदािरी मराठिाडा ्ाटबांधारे विकास 
महामांडळ मात्र प्रिम्ासिूच विवधमांडळाच्या मान्यतेिे स्िा्ि झालेले आहे.  स्िा्िेच्या 
औ्चावरकतेतील हे काही िगेळे टप््े सोडले, तर शेिटी विवधमांडळािे रचिा ठरिलेली '्ाटबांधारे 
विस्ताराची यांत्रणा ' असे कायदेशीर रु् मलूत: या ्ाचही महामांडळाांिा आहे. 

अवियवमततेच्या त्ासणीच्या दृष्ट्टीिे सवमतीिे विवधमांडळाांिी मांजरू केलेले महामांडळाांचे कायदे ि तयातील 
उविष्ट्टे ही मलूत: आधारभतू/मागभदशभक म्हणिू मािली ि तयाच्याशी ससुांगत असतील असेच शासकीय 
आदेश सकिा मांत्रालयातिू ्ाठिलेली ्वर्त्रके 'ससुांगत वियम' म्हणिू स्िीकारले.  तया व्यवतवरक्तची 
कारिाई विसांगत ि अवियवमततेची विदशभक म्हणिू सवमतीिे िोंद घेतली आहे. 

महामांडळाांच्या या कायद्ाांव्यवतवरक्त तयािांतर महतिाचे दोि विणभय शासिातफे प्रसतृ करण्यात आले -               
(1)  राज्याच्या जलिीतीचे 2003 मधील प्रकाशि (2) 2005 मध्ये कायद्ाच्या माध्यमातिू महाराष्ट्र जलसां्त्ती 
वियमि प्रावधकरणाची स्िा्िा ि (3) महाराष्ट्र ससचि ्ध्दतीचे शेतक-याांकडूि व्यिस्िा्ि (MMISF) कायदा.    
ससचि विस्ताराची उविष्ट्टे ि साधिे ि वियांत्रण याच्याांशी या सांवहता विगवडत असलयािे तयाांचाही सवमतीिे 
महामांडळाच्या कायद्ाांबरोबरच त्ासणीच्या कामात आधार घेतला आहे. 

महामांडळाांच्या प्रस्िा्िेचे उविष्ट्ट विदेवशत करतािा तयात "्ाटबांधारे प्रकल्ाांिा चालिा देण्यासाठी ि 
वक्रयास्न्ित करण्यासाठी विशेर्ष तरतुदी" म्हणिू या महामांडळाांची विर्ममवत करण्यात आलयाचा स््ष्ट्ट उललेख आहे. 
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या तरतदुीच्या प्रकाशातच म्हणिू सवमतीिे या्ढुील 'ससचि के्षत्रात िाढ होण्यासाठी उ्ाय योजिाांचा' विचार 
करण्याचे ठरिले.  महामांडळाांचे माध्यम गेलया दहा- ा्ंधरा िर्षात वकत्त उ्योगी ्डले, तयात काय त्रटुी रावहलया 
सकिा काय चकुा झालया ि तशा व्यिस्िेचा या्ढेुही जलिीतीच्या ि प्रावधकरणाच्या कायभ्ध्दतीच्या सांदभात िेमका 
वकत्त उ्योग अवधक चाांगलया प्रकारे होण्यासारखा आहे याचीही सवमतीिे छाििी केली. 

 महामांडळाांच्या रचिेमध्ये जलसां्दा मांत्री ्दवसध्द अध्यक्ष आहेत. राज्य शासिािे िामविदेवशत कराियाचे 
एक सकिा दोि अशासकीय सदस्य उ्ाध्यक्ष आहेत. शासिाचे मखु्य सवचि ्दवसध्द उ्ाध्यक्ष आहेत. 
शासि सवचि ्ाटबांधारे विभाग (1) ि ्ाटबांधारे विभाग (लाक्षेवि) ्दवसध्द सदस्य आहेत. 
 

 तयाचप्रमाणे महामांडळाच्या रचिेमध्ये लाभके्षत्र विकास, वियोजि, वित्त, ििे, मदत ि ्िुिभसि आवण कृर्षी 
खातयाचे सवचि, महामांडळाचे ्दवसध्द सदस्य आहेत. तसेच िामिांत अिभ सांस्िाचे प्रवतविधीति करणारे 
शासिािे िेमलेले 3 अशासकीय सदस्य ि विधािसभा ि विधाि ्वरर्षद यातील अिकु्रमे  5 ि 3 
सदस्याांची शासिाकडूि महामांडळािर वियकु्ती करण्याची तसेच ्ाटबांधारे ि अिभ या के्षत्रातील प्रतयेकी 
एक तज्ञ ि उच्चवशवक्षत व्यक्ती याांची महामांडळाचे सदस्य म्हणिू शासिाकडूि वियकु्ती करण्याची तरतदू 
आहे. तिाव् अशा वियकु्तया प्रतयक्षात झालयाचे वदसिू येत िाही. उदा. विदभभ महामांडळामध्ये एकूण 
्दवसध्द शासकीय व्यिस्िेतील 9 सदस्य ि तयाबाहेरचे 13 सदस्य कायद्ािसुार अ्ेवक्षत आहेत. ्ण या 
अशासकीय 13 सदस्याांची िेमणकू ि केली गेलयािे महामांडळाला एक शासिाांतगभत सवमती असे 
औ्चावरक रु् आले.  प्रतयक्ष व्यिहारात तर महतिाचे शासकीय सदस्य, वित्त, वियोजि ि ्िुिभसि 
अिेक बैठकाांिा अिु् स्स्ित रावहलयािे तया रचिेची व्या्कता ि सामवुहकताही साध्य झाली िाही.  या 
प्रकरणातील तक्ता क्र. 8.7 मध्ये याबाबतचा सिभ त्शील वदला आहे. 
 

 महामांडळाच्या कायद्ाचे तरतदुीिसुार मतस्य व्यिसाय सांबांवधत कामाांिा चालिा देऊि तया्ासिू महसलू 
प्राप्त करणे अ्ेवक्षत होते. तिाव् दरम्यािच्या काळात वदिाांक 20/1/2004 रोजीच्या शासि विणभयािसुार 
मतस्य व्यिसाय विक्री व्यिस्िा्ि हे महामांडळाकडूि काढूि मतस्य व्यिसाय विभागाकडे देण्यात आले 
आहे. तयामळेु या स्त्रोतातिू उत्न्ि वमळू शकले िाही.  

 
 शासिाचे प्रचवलत धोरणािसुार ्णूभ झालेले सिभ जलविद्तु प्रकल् शासिस्तरािरुि महाराष्ट्र राज्य विद्तु 

विर्ममती कडे िगभ झाले आहेत. ्ाणीिा्राियाच्या प्रमाणात स्िावमति शलुक िसलू केले जाते. तिाव् 
तयातिू महामांडळास काहीच उत्न्ि वमळत िाही. ततकावलि महाराष्ट्र राज्य विद्तु मांडळ (आता 
महाजिको) िी बरोबर शासि स्तरािरुि करार केले जातात ि वमळणारी स्िावमति शलुकाची रक्कमसधु्दा 
शासि स्तरािरुि जमा केली जाते. तसेच 25 मगॅािटॅ्ेक्षा लहाि जलविद्तु क्षमता असलेलया प्रकल्ाांची 
कामे खाजगीकरणाांतगभत हाती घेण्याबाबतचे धोरण शासिािे स्िीकारले असलयािे याबाबतची सां्णूभ 
कायभिाही ि तया्ासिू प्राप्त होणारा महसलू शासिाकडे जमा होत आहे. तयामळेु महामांडळाांच्या स्ित:च्या 
उत्न्िात अशा स्त्रोतामधिू काही िाढ वदसत िाही. 

 
 महामांडळाच्या कायभके्षत्रात जलाशय आहेत. तया्ैकी काही जलाशयाांिर ्यभटिास खू्  मोठा िाि आहे. 

तिाव् सध्या महामांडळाांकडे उ्लब्ध होणारा विधी हा अल् प्रमाणात असिू तो प्रकल् ्णूभ करण्याच्या 
कामासाठी िा्रला जातो. तयामळेु ्यभटिामाफभ त वमळू शकणा-या उत्न्िामध्येही िाढ झालेली वदसत 
िाही.  यामळेु ही महामांडळे सध्यातरी केिळ शासकीय अिदुािािर अिलांबिू असलेली वदसत आहेत.  
कायद्ाचा उिेश काहीही असला राज्यस्तरीय ्ाटबांधारे प्रकल्ाांच्या बाांधकामाांचा एक 'शासकीय घटक' 
असेच मयावदत स्िरु् महामांडळाांिा आलेले आहे.  तयामळेु तयाांचा विचार ि व्यिहार केिळ 
'बाांधकामप्रिण' ि तयातही 'ठेकेदारीप्रिण' असा झालेला वदसतो.   
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महामांडळाांच्या विर्ममतीसाठी केलेलया कायद्ाांचा उिेश ्ाटबांधारे प्रकल्ास, लाभके्षत्रविकासास ि 
जलविद्तु ऊजा विर्ममती योजिाांस चालिा देण्यासाठी विशेर्ष तरतुदी करणे हा होता.  ्ण लाभके्षत्रविकास 
हा विर्षय शासिाच्या आदेशामळेु (वदिाांक 28/6/2004) (पवरवशष्ट 8.1) महामांडळाांच्या कामकाजातिू 
ससचि व्यिस्िा्ि काढूि घेतलयामळेु िगळलयासारखा झाला.  तयाचप्रमाणे वदिाांक 12/10/2010 
(पवरवशष्ट 8.2) च्या आदेशािसुार मांत्रालयातिू ्रस््र जलविद्तु प्रकल्ाांबाबत कारिाई केली जाऊ 
लागलयामळेु तो विर्षयही महामांडळाांकडूि गळलयासारखा झाला. 
 

8.7 महामंडळामधील अवनयवमतता 

1) महामंडळाने स्ित:चे वनयम करणेबाबत :- 

 महाराष्ट्रात कायभरत असलेलया ्ाचही महामांडळाांिी आज्यभत महामांडळ चालविण्याबाबत वियम 
केलयाचे वदसिू येत िाही. महामांडळाच्या अवधवियमातील ्वरच्छेद क्र.68 याप्रमाणे आहे. 

 68(1) महामांडळास राज्य शासिाच्या ्िूभ सांमतीिे या अवधवियमान्िये विवियमाद्वारे तरतदू कराियाच्या 
सिभ सकिा कोणतयाही बाबीसाठी आवण सिभसाधारण्णे महामांडळाच्या मते या अवधवियमान्िये तयाांच्या 
अवधकाराचा िा्र करण्यासाठी तरतदू करणे आिचयक असेल. अशा सिभ बाबींसाठी हा अवधवियम ि 
तयाखाली केलेले वियम याांच्याशी ससुांगत असे विवियम करता येतील. 

 68(2) राज्य शासिाच्या मान्यतेिे महामांडळाकडूि विवियम तयार करण्यात येतील तो ्यंत महामांडळ 
आ्ली कामे ्ार ्ाडण्याकवरता ्ाटबांधारे विभागाकडूि अिसुरण्यात येणारे वियम ि कायभ्ध्दतीचे 
योग्य फेरफारासह अिसुरण करील. ्ाचही महामांडळािी वियम केलयाचे वदसिू येत िाही.  
अवधवियमातील कलम 68(2) चा िा्र केलयाचे वदसिू येते. सिभ प्रिम महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे विकास 
महामांडळाची स्िा्िा झाली. तयाांिी तातडीची गरज म्हणिू ततुभ शासकीय वियमािलीप्रमाणे काम चाल ू
रावहल  ि िांतर यिाकाल महामांडळाचे वियम होतील असा ठराि केला. ्ण तयािर कारिाई ्णूभ झाली 
िाही. महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे विकास महामांडळािे जी कायभ्ध्दती अांवगकरली तीच प्रमाण माििू इतर 
महामांडळाांिी तया ्ध्दतीचेच व्यिहार केले. यातिू महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे विकास महामांडळाांत प्रारांभ 
झालेलया चकूीच्या कायभ्ध्दतींिाच राज्यभर प्रमावणतता वमळाली. 

उदा. महामांडळाच्या बैठकाांिा वकमाि वकती उ्स्स्िती असािी- तरच महामांडळाचे विणभय अवधकृत 
होतील, गणसांख्येच्या अभािी ततकालीि विणभय घ्यािे लागले तर ते महामांडळाकडूि िांतर कसे प्रमावणत करुि 
घ्याियाचे याबाबत कोणतयाच महामांडळािे काही कायभ्ध्दती बसिली िाही. कोणतया बाबी कायभकारी सवमतीकडे 
प्रिम जाव्यात ि िांतर महामांडळा्ढेु याव्यात याबाबतही काही वियम ठरिले िाहीत. विशेर्षत: महामांडळा्ढेु जेव्हा 
वित्तीय प्रभािाचे प्रस्ताि येतात तेंव्हा विवत्तय सवचि/वियोजि अशा कोणतया सदस्याांची उ्स्स्िती अवििायभ 
असािी, सकिा तसे शक्य ि झालयास बैठकीिांतर तयाांचे अवभप्राय कसे वमळिािते याचीही काही ्ध्दत बसिण्यात 
आली िाही. 

महामांडळाच्या आांतवरक वित्तीय सललागार म्हणिू (मखु्य अवभयांता दजाचा) लेखा सेितेील ज्येष्ट्ठ 
अवधकारी महामांडळाच्या रचिेत कायद्ािे देण्यात आलेला आहे. ्ण तो जेव्हा उ्लब्ध िसेल, तेव्हा ती कतभव्ये 
कोणी ि कशी ्ार ्ाडािीत याचेही काही वियम करण्यात आले िाहीत. तयामळेु तया ्दाचा कायभभार 
औ्चावरक्णे या कायालयातील अधीक्षक अवभयांतयाांिा देऊि महामांडळाचे ्ढुील वित्तीय महतिाचे अिेक विणभय 
घेण्यात आले. तयामळेु महामांडळािे ससचि प्रकल्ाबाबत कायभिाही करतािा प्रचवलत शासि वियम िा्रले ि 
तयामध्ये ससुतु्रता राहीली िाही. अवधकारामध्ये स््ष्ट्टता रावहली िाही. 
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2) िंधुावरत प्रशािंकीय मान्यता देणेबाबत :- 

 शासि विणभय क्र.सां कीणभ/2003/13/(277/03)जसांवि, मांत्रालय, मुांबई वद. 4/12/2003 िसुार महामांडळास 
अटीचे अधीि राहूि प्रशासकीय मान्यता/सधुावरत प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अवधकार प्रदाि केले आहेत. 
शासिािे वदलेले अवधकार िेळोिेळी काढलेले आहेत. 

 गोदािरी मराठिाडा ्ाटबांधारे विकास महामांडळ, औरांगाबादची वियामक मांडळाची 20 बैठक मा.मांत्री 
(्ा.) ि अध्यक्ष, गोदािरी मराठिाडा ्ाटबांधारे विकास महामांडळ, औरांगाबाद याांच्या अध्यक्षतेखाली वदिाांक 
13/8/2004 रोजी ्ाटबांधारे विभागाच्या सभागहृात मांत्रालय मुांबई येिे सां्न्ि झाली. सदर बैठकीतील विर्षयक 
क्र.20/6 मध्ये महामांडळाच्या प्रकल्ाांिा प्रशासकीय मान्यता/सधुावरत प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा विर्षय 
होता. सदरील बैठकीमध्ये शासिाच्या अटीच्या आधीि राहूि महामांडळास प्रकल्ाांिा प्रशासकीय मान्यता/सधुावरत 
प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अवधकार  वियामक मांडळाच्या ितीिे मा.अध्यक्षाांिा देण्यात आले आहेत.  
 मा.अध्यक्षाांच्या मान्यतेिांतर व्यिस्िा्कीय सांचालक ि मखु्य लेखा वित्त अवधकारी याांच्या सहमतीिे ि 
कायभकारी सांचालक याांच्या स्िाक्षरीिे प्रशासकीय मान्यता/सधुावरत प्रशासकीय मान्यता देण्याचे विणभय विगभवमत 
करण्यात यािेत असे बैठकीत ठरले. बैठकीस खाली वदलयाप्रमाणे सदस्य ि फक्त तीि कायदेशीर अवधकारी ि 4 
अन्य विमांवत्रत उ्स्स्ित होते.  हे विमांवत्रत अवधकारी महामांडळाच्या सेिेतीलच असलयािे धोरणातमक महतिाच्या 
विणभयाच्या दृष्ट्टीिे तयाांची उ्स्स्िती महतिाची िाही.  िस्ततु: महामांडळाांची विर्ममती विकें द्रीकरणाच्या वदशेिे झाली 
असतािा, प्रतयक्षात मात्र प्रमा/सपु्रमा बाबतचे अवधकार एकाच व्यक्तीच्या हातात कें वद्रत केले गेले.  तयाला 
सामवूहक छाििी ि विचारविविमयाांचा आधार रावहला िाही. 

अ) सदस्य:- 

(1) मा.अध्यक्ष 
(2) ्दवसध्द व्यिस्िा्कीय सांचालक 
(3) कायभकारी सांचलाक ि सदस्य सवचि 

ब) अन्य विमांवत्रत:- 

(4) मखु्य अवभयांता ि मखु्य प्रशासक, लाभके्षत्र विकास ्ाटबांधारे विभागऔरांगाबाद (विमांवत्रत) 
(5) मखु्य अवभयांता ्ाटबांधारे विभागऔरांगाबाद (विमांवत्रत) 
(6) मखु्य ि लेखा वित्त अवधकारी, गोदािरी मराठिाडा ्ाटबांधारे विकास महामांडळ, औरांगाबाद 

(विमांवत्रत) 
(7) अधीक्षक अवभयांता, गोदािरी मराठिाडा ्ाटबांधारे विकास महामांडळ, औरांगाबाद 

(विमांवत्रत) 

 सदरील ठरािाप्रमाणे महामांडळािे प्रकल्ाांिा सधुावरत प्रशासकीय मान्यता वदलेलया आहेत. 

    ठराि क्र. 42/9 : ठराि करण्यात येतो की, महामांडळात सध्या सरुु असलेली प्रकल्ाांिा प्रशासकीय 
मान्यता ि सधुावरत प्रशासकीय मान्यता प्रदाि करण्याच्या कायभ्ध्दतीस वियामक मांडळाची मान्यता देण्यात येत 
आहे. प्रशासकीय मान्यता/सधुावरत प्रशासकीय मान्यताचे अवधकार कायभकारी सांचालक ि अध्यक्ष याांचे्रुते 
वसमीत झालयामळेु प्रकल् अहिाल महामांडळातील सिभ सदस्याांसमोर आला िाही ि तयामध्ये त्रटुी रावहलया.   

3)  वनयामक मंडळांच्या बैठकांबाबत :- 

 महामांडळाचे अवधवियमाचे ्वरच्छेद 7 याप्रमाणे आहेत. 
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(1) अध्यक्ष ठरितील अशा िेळी अशा वठकाणी महामांडळ, बैठक भरिील आवण महामांडळाच्या ्ोट कलम-
(3) च्या तरतुदींिा अधीि राहूि, तया बैठकीत कामकाज ्ार ्ाडतािा (गण्तूी बैठकी धरुि) विवियमाद्वारा घालिू 
देण्यात येईल अशा कायभवियमािलीचे ्ालि करण्यात येईल, ्रांतु प्रतयेक कॅलेंडर मवहन्यात वकमाि एकदा अशा 
वर तीिे बैठक घेण्यात येईल  की ि दोि बैठकाांमधील कालािधी 30 वदिसाां्ेक्षा अवधक असणार िाही. 

महामांडळाच्या स्िा्िे्ासिू माचभ-2013 ्यंत म्हणजेच सिभसाधारण्णे एवप्रल-1998 ते माचभ 2013 या 
15 िर्षाच्या कालािधीमध्ये (1512) = 180 बैठका होणे अवधवियमाप्रमाणे अ्ेवक्षत आहे. प्रतयक्षात 
महामांडळविहाय झालेलया बैठकाांची मावहती तक्ता क्र.-8.7 मध्ये वदली आहे.  

सदरील तक्तयािरूि असे वदसिू येते की, महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे विकास महामांडळ, ्णेु याांच्या सिात 
जास्त म्हणजे 80 बैठका झालया आहेत, तर गोदािरी मराठिाडा ्ाटबांधारे विकास महामांडळ, औरांगाबादच्या फक्त 
50 बैठका झालया आहेत. 

 सिभसाधारण्णे बहुसांख्य बैठकाांिा ्दवसद्ध अध्यक्ष ि कायभकारी सांचालक उ्स्स्ित आहेत. उ्ाध्यक्ष 
बहुतेक िेळा उ्स्स्ित आहेत. ्दवसद्ध उ्ाध्यक्ष म्हणजे शासिाचे मखु्य सवचि  जास्तीत जास्त 13 िेळा महाराष्ट्र 
कृष्ट्णा खोरे विकास महामांडळ, ्णेु च्या बैठकीस उ्स्स्ित आहेत. तर कमीत कमी गोदािरी मराठिाडा ्ाटबांधारे 
विकास महामांडळ, औरांगाबाद च्या बैठकीस फक्त 2 िेळा उ्स्स्ित रावहले आहेत. 

 राज्य शासिािे िामविदेवशत विख्यात ि मान्यताप्राप्त वित्तीय सांस्िेचे प्रवतविवध अशासकीय सदस्य वियकु्त 
कराियाचे आहेत. यामध्ये विदभभ ्ाटबांधारे विकास महामांडळ, िाग्रू याांिी एका सदस्याची वियकु्ती केली होती ते 
52 बैठकाां्ैकी ते 19 बैठकाांिा उ्स्स्ित होते. इतर महामांडळाांिी तशा प्रकारची वियकु्ती केलयाचे वदसिू येत िाही. 

 महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे विकास महामांडळ, ्णेु च्या बैठकीस महाराष्ट्र विधािसभा सदस्य 80 ्ैकी 13 िेळा 
उ्स्स्ित होते. इतर महामांडळाांसाठी अशाप्रकारची वियकु्ती केलयाचे वदसिू येत िाही. 

सदस्य महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे विकास महामांडळ, ्णेु च्या बैठकीस महाराष्ट्र विधाि ्वरर्षद 80 ्ैकी 8 
िेळा उ्स्स्ित होते. इतर महामांडळाांसाठी अशाप्रकारची वियकु्ती केलयाचे वदसिू येत िाही. 

्दिी आवण विशेर्ष ज्ञाि आवण प्रतयक्ष अिभुि असलेले प्रतयेकी एक असे राज्य शासिािे िामविदेवशत कराियाचे 
अहभताप्राप्त ि शासकीय सदस्य महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे विकास महामांडळ, ्णेु च्या बैठकीस 80 ्ैकी 6  िेळा 
उ्स्स्ित आहेत. इतर महामांडळाांिी अशाप्रकारची वियकु्ती केलयाचे वदसिू येत िाही. 

4)  महामंडळाचे उत्पन्नाचे स्त्रोत :-  

महामांडळाांिी स्िािलांबी होण्यासाठी उत्न्िाचे स्त्रोत िाढिणे आिचयक होते. तिाव् तशी कायभिाही 
झालयाचे वदसिू येत िाही.  वशिाय, महामांडळाांकडे असलेले ्ाणी्ट्टीचे अवधकार शासिािे शासि विणभय क्र. 
सांकीणभ 2004/(202/2004)/जसांवि, वदिाांक 28/6/2004 अन्िये काढूि घेतले ि िांतर ्ाटबांधारे व्यिस्िा्िाची 
कायालये सधु्दा शासि विणभय क्र.सांवकणभ 2004/(202/2004)/जसांवि वद.28.6.2004 (्वरवशष्ट्ट 8.1)  या 
आदेशान्िये शासिाकडे िगभ करण्यात आली.  महामांडळाांच्या कायद्ाच्या सांदभातही दोन्ही प्रकारची कायभिाही 
तातडीिे विवधमांडळाच्या विदशभिास आणणे आिचयक होते,  ्ण तसे करण्यात आलेले िाही.  तयामळेु 
महामांडळाांिा केिळ बाांधकामा्रुते मयावदत करण्यात आले आहे, याची विवधमांडळाला मावहती झालेली वदसत 
िाही.  महामांडळाांिरील अशासकीय सदस्य िेमण्याबाबत रावहलेली कायभिाहीसधु्दा विवधमांडळाच्या विदशभिास 
आलेली वदसत िाही.  

 यामळेु िसुतेच अवधकार कें वद्रत झाले असे िाही, तर शासिाच्या चौकटीबाहेरील व्यक्तींचा महामांडळाच्या 
व्यिहाराांमध्ये सहभाग, विचारविविमय, चचा याांचा मागभही खांवडत झाला.  प्रकल्ाांच्या रचिेतील उणीिा ि 
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महामांडळाच्या कायभिाहीमधील दोर्ष याांचे मळू अशा कें वद्रत व्यिस्िेत ि खांवडत रचिेत वदसते.  याचा फेरविचार 
होऊि  महाराष्ट्र जलवियमि प्रावधकरण कायद्ामधील (MWRRA)  कलम 15 िसुार िदी खोरे अवभकरणाची 
रचिा खालील प्रमाणे असेल. 

8.8 महामंडळाचे रुपांतर नदी खोरे अवभकरणात (River Basin Agency) करणे  

 ्ाटबांधारे प्रकल्ाांिा लाभके्षत्र विकासाला आवण जलविद्तु, उजा विर्ममतीच्या योजिाांिा आवण 
्रुवियांत्रणासह सांलग्ि कामाांिा चालिा देण्यासाठी आवण ती कायास्न्ित करण्यासाठी महामांडळाांची 
विर्ममती झाली आहे.  

 राष्ट्रीय जलिीतीमध्ये ्ाणी ही राष्ट्रीय सां्त्ती मािली गेली आहे. वतच्या विविध प्रकाराांच्या उ्योगामधील 
िा्राची अिमुती िेगिेगळया के्षत्रीय गरजाांप्रमाणे आवण उ्लब्धते प्रमाणे िेगळया ्ध्दतीिे ि 
िेगिगेळया प्रमाणात विस्चचत करािी लागणार आहे. ्ाण्याच्या उ्योगामध्ये कोणकोणाला कसे 
सहभागी होता येईल याची तति ेघालिू देणे एिढेच जलव्यिस्िा्ि सांवहतेमध्ये होऊ शकेल. जलसां्त्तीचे 
उ् खोरे ि खोरे विहाय वियोजि ि वियमि करण्यासाठी महामांडळाचे रु्ाांतर िदी खोरे अवभकरणात 
करता येईल. 

 िदी खोरे अवभकरणाकडे ससचि प्रकल्, ्ाणी ्रुिठा योजिा, जलवि:स्सारण, जलिाहतकु, जवमिीची 
धू्  िाांबविणे, कृर्षी ि औद्ोवगक विकास, ििीकरण या विविध योजिाव्दारे खोऱ्याच्या एकां दरीत 
विकासासाठीची जबाबदारी सो्विण्यात येईल. 

 या्ढेु ्ाण्याचे विकास कायभक्रम एकस्तमकवरतया राबविणे आिचयक आहे. राज्यातील जमीि, ्ाणी, व्के 
औद्ोवगक विकास याांच्या सांबांवधत ्ैलिूर सांशोधि व्यिस्िेसाठी, वियोजि ि अांमलात आणण्यासाठी 
अिभशास्त्रज्ञ, उद्ोजक, कृर्षी ि इतर तज्ञाांचा समािेश िदी खोरे अवभकरणात असेल. 

 
 सध्याची ्ाटबांधारे विकास महामांडळे िदी खोरे विहाय आराखडा ि  राज्यस्तरािरील एकास्तमक जल 

आराखडा तयार करत आहेत. महामांडळाचे अवधवियमात तज्ञ व्यक्ती िेमण्याची तरतदू आहे. सध्या 
कायभरत असलेलया ्ाटबांधारे विकास महामांडळाचे रु्ाांतर िदी खोरे अवभकरणात करता येईल. 

 
जर महामांडळे स्ितांत्र िदीखोरे अवभकरण म्हणिू व्यिसावयक्णे चालाियाची असतील तर तयाांची रचिा 

ि कायभ्ध्दवत सधुावरत करणे आिचयक आहे, ज्यायेागे तयाांचे स्िाांतत्रही अबाधीत रावहल आवण शासिाबरोबरचे 
मतभेद विमाण होण्याची शक्यता उरणार िाही. महामांडळाच्या कामामध्ये दखल घेण्याच्या शासिाच्या प्रितृ्तीमळेु, 
कायभक्षमतेच्या आवण शाचित ्वरणामाच्या उवदृष्ट्टाांविरोधात विणभय घेण्यास भाग ्ाडण्यामळेु, अशी शक्यता 
सांभिते. यामळेु शासि आवण महामांडळे याांच्यामध्ये विवशष्ट्ट अांतर राखले जाईल याची काळजी घ्याियास हिी. 
राज्याची जलविती आवण जलसां्त्ती विकास आराखडा याांचेशी ससुांिादी अशी भौवतक आवण आर्मिक कामे 
महामांडळाकडूि होतील हे ्ाहण्याची एखाद्ा वियामकासारखी भवूमका शासिाची असािी. म्हणिू ्ढुीलप्रमाणे 
सांरचिा प्रस्तावित आहे. 

 
भाांडिली अिदुाि ्िुर्मिलोकि सवमती शासि स्तरािर असािी. या सवमतीिे प्रतयेक महामांडळाच्या ि 

कायभक्रमाचा सां्णूभ आढािा घेण्यासाठी िर्षातिू एकदा बैठक घ्यािी. 
 

िंंचालक मंडळ :-  अध्यक्षाांच्या अवध्तयाखाली सांचालक मांडळ ही स्ितांत्र व्यिस्िा असािी. जी राजकीय 
्दवधकाऱ्याांच्या कायभ्ध्दती्ेक्षा िेगळा राहील  कायालयासारखी अििा शासकीय अवधकाऱ्याां्ेक्षा अध्यक्ष आवण 
सदस्याांच्या िेमणकूा राजकीय हेतिेू पे्रवरत अस ू ियेत, मात्र जलसां्त्ती विर्षयक अवभयाांवत्रकी, आर्मिक आवण 
प्रशासिीक अशा विविध बाबींमधील तज्ञ वििडण्याचे हेतिेू असाव्यात. ते, सािभजविक सेिा सांस्िाांच्या कामातील 
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आवण प्रशासकीय मयादा आवण सांधी याांची जाण असलेले आवण महाराष्ट्रातील के्षत्रीय ्वरस्स्ितीचा योग्य तो 
अिभुि असणारे असािते.  

नदीखोरे अवभकरणाची (River Basin Agency) रचना:- 

 िदीखोरे अवभकरणात खालील सदस्याचा समािेश असेल.  

(1) सवमतीिे वििडलेला      :: अध्यक्ष 
(2) जल अवभयाांवत्रकी चा अिभुि असलेली व्यक्ती    :: व्यिस्िा्कीय 

सांचालक   (प्रधाि सवचि दजा) 
(3) वित्त सललागार      :: कायभकारी सांचालक 
(4) अवभयाांवत्रकी सेितेील (सवचि दजा)    :: कायभकारी सांचालक 
(5) कृर्षी विभागातील प्रवतविधी      :: सदस्य 
(6) वित्त विभागातील प्रवतविधी     :: सदस्य 
(7) वियोजि विभागातील प्रवतविधी    :: सदस्य 
(8) जलसां्दा विभागातील प्रवतविधी    :: सदस्य 
(9) उद्ोग विभागातील प्रवतविधी    :: सदस्य 
(10) आर्मिक के्षत्रातील तज्ञ     :: सदस्य 
(11) जल के्षत्रातील तज्ञ      :: सदस्य 
(12) कृर्षी के्षत्रातील तज्ञ      :: सदस्य 
(13) ्ाणी िा्र सांस्िाांच्या महासांघाचा प्रवतविधी   :: सदस्य 

 
िंवमती:-  विविध विद्ा्ीठाचे कुलगरुु िेमण्यासाठी ज्या प्रमाणे शासिाकडूि तज्ञ लोकाांची सवमती वियकु्त 
करण्यात येते तया धतीिर सवमती असािी.  अशा सवमतीिे अध्यक्ष, व्यिस्िा्कीय सांचालक ि तज्ञ व्यक्तींची 
वििड करािी.  शासिाच्या सांबांवधत विभागािे तयाांचे प्रवतविधी वियकु्त करािे.  प्रवतविधीचा दजा शासिािे ठरिािा. 
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अवध 
वियमा 
प्रमाणे 
सांख्या

प्रतयक्षात 
उ्स्स्िती
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महामांडळ, ्णेु
80    79    

 80
34  
80 1      58      

    80 1      22     
  80

    13     
  80 8     28    

80
    78    

80
   68    

80
22+37

80 
20+3
980

20+7  
 80

13+1
180 

13+2 
80

262+96 
80

13 3 - 5     13     
  80 3      8       

    80 2       6           
    80

 27 
240

73    
80

2
विदभभ ्ाटबांधारे 

विकास 
महामांडळ, िाग्रू

52    49    
 52

 10  
52 1    24     

 52 0*  16    
52

   2    
52 8    40      

 52
   46      

 52
 41  52 7+28

10+2
5 52

10+7  
52 

11+6 
52 

5+6   
52

170+72 
312

13 3
19  
52

5 - 3 - 2 -
19   
52

-

3

ता्ी ् ाटबांधारे 
विकास 

महामांडळ, 
जळगाांि

45     45     
   45

   24          
    45 1    22    

45 0*    10    
45 2 8     40     

 45
    44     

 45
    35     

  45
6+31 

45 
4+29  

45
6+10 

45
4+9  
45

1+8  
45 

140+87 
270

3 - - 2 - 1 - - - -
42    
45

4
कोकण ्ाटबांधारे 

विकास 
महामांडळ, ठाणे

56     54         
   56

39     
 56 1  37    

56 0*     18    
56

    5     
56 8     45     

 56
    49     

 56
   38    

56
5+44   

56
8+36   

56
11+1
5 56 

4+11     
 56

8+11    
 56

168+11
7336

4 - - 3 - 1 - - - -
   4     
   56

5

गोदािरी 
मराठिाडा 

्ाटबांधारे विकास 
महामांडळ, 
औरांगाबाद

50    49  
50

   28 
50 1   22    

50 1    3     
50

   2    
50

   41    
50

   49 50
   34 

50
9 +30 

50
3 +30  

50
6 + 9 

50
4+6 
50

7+5  
50 

153+80    
 300

9 - - 7 - 2 - - - -
  6    
 50

*अवधवियमात िाहीत ् रांत ुशासिािे दसुऱ्या उ्ाध्यक्षाची वियकु्ती केलेली आहे.

उ्स्स्िती
त 

िामविदे
शीत 
सदस्य

वनयामक मंडळाचे अध्यक्ष , उपाध्यक्ष ि िंदस्यांची िंंख्या आवण त्यांची उपस्स्िती दशगविणारा महामंडळवनहाय गोििारा
तक्ता क्र.8.7

्दवसध्द 
व्यिस्िा्

कीय 
सांचालक 
(शासकीय
 सवचि, 
(्ावि) )

सदस्य 
सवचि 
महामांड
ळाचे 

कायभकारी
 सांचालक

प्रतयक्षात 
उ्स्स्िती

महाराष्ट्र राज्य 
विधाि सभा 

सदस्यामधिु राज्य 
शासिािे 

िामविदेवशत 
कराियाचे सदस्य

महाराष्ट्र राज्य 
विधाि ्वरर्षदेच्या 
सदस्यामधिु राज्य 

शासिािे 
िामविदेवशत 

कराियाचे सदस्य

्ाटबांधारे ि वित्त 
या क्षेत्रातील 
विशेर्ष ज्ञाि 
सकिा प्रतयक्ष 

अिभुि 
असलेले प्रतयेक 
एक असे राज्य 

शासिािे 
िामविदेवशत 

विमांवत्रत शेरा
शा. स. 
महसलू 
ि िि 
विभाग 

(मदत ि 
्िुिभसि

)
स्ित:+ 
प्रवतविधी

शा.स. 
कृवर्ष 
विभाग
स्ित:+ 
प्रवतविधी

शा.स. 
महसलू 
ि िि 
विभाग 
(ििे)

स्ित:+ 
प्रवतविधी

शा.स. 
वियेाजि 
विभाग
स्ित:+ 
प्रवतविधी

अवध 
वियमा 
प्रमाणे 
सांख्या

प्रतयक्षात
 

उ्स्स्ि
ती

अ. 
क्र. राज्यमां

त्री

्दवसध्द 
उ्ाध्यक्ष

शासिा
चा मखु्य 
सवचि

अवध 
वियमा 
प्रमाणे 
सांख्या

प्रतयक्षात 
उ्स्स्िती

अवध 
वियमा 
प्रमाणे 
सांख्या

्दवसध्द
 अध्यक्ष

एकूण 
बैठका

महामांडळाचे िाि राज्य शासिािे 
िामविदेवशत 

विख्यात ि मान्यता 
प्राप्त वित्तीय 

सांस्िाांचे प्रवतविधी 
अशासकीय  सदस्य

्दवसध्द सदस्य
वियकु्त वियकु्त

उ्ाध्यक्ष्
शा.स. 
वित्त 

विभाग
स्ित:+ 
प्रवतविधी

शा.स. 
्ा.वि. 

(लाक्षेवि
)

एकूण 
्दवसध्द
 सदस्य

एकूण   
उ्स्स्िती 
्दवसध्द 
सदस्य  
स्ित:+ 
प्रवतविधी

एकूण   
िामविदेश

 सदस्य
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8.9  महामंडळातील अवधका-यांचा विविध बैठकीिंाठी व्यतीत होणारा कालािधी:- 

महामांडळाांच्या कामाांबाबत सवमती कायालयात कायभकारी सांचालकाांसमिेत सवमतीिे आयोवजत केलेलया   
बैठकीमधील चचेत असे विदशभिास आले की, महामांडळातील िवरष्ट्ठ अवधका-याांचा बराच िेळ मुांबईमध्ये होणा-या 
बैठकाांमध्ये ि तदिरु्षांवगक िारांिार कराव्या लागणा-या प्रिासामध्ये जातो.   ्यायािे तयाांिा कायालयीि कामकाजास िेळ 
अ्रुा वमळतो ि कायभके्षत्रािरील के्षत्रीय ्ाहणीही कमी होते.  सवमतीिे काही प्रकल्ाांची ्ाहणी केली असतािा         
अवधका-याांसोबत चचेमध्येही मांत्रालयातील बैठकींसाठी फार कालािधी व्यतीत होत असलयाचे तयाांिी साांवगतले.  तयामळेु 
याबाबत महामांडळाकडूि मावहती मागविण्यात आली.  तयातिू  तक्ता क्र. 8.8 प्रमाणे वचत्र वदसते.  महामांडळातील 
अवधकाऱ्याांच्या बैठकीसाठी जास्त िेळ खची ्डला तयामळेु कायालयीि काम प्रकल् त्ासणी ि के्षत्रीय भेटी यािर तयाचा 
वि्रीत ्वरणाम झाला. 

 
महामांडळे जरी प्रदेशश: / खोरेश: विमाण झालेली वदसत असली, तरी व्यिहारात तयाांचे व्यािहावरक विणभय कें द्र हे 

मांत्रालयातच कायम रावहले असे वदसते.  महामांडळाांच्या मखु्यालयात केिळ अ्िादातमक बैठकी महामांडळातफे घेण्यात 
आलया.  तयामळेु एका बाजसू विकें वद्रत सामवुहक चचा विविमयातिू व्हाियाच्या विणभयाांिा प्रोतसाहि रावहले िाही ि दसु-या 
बाजसू मांत्रालयामध्ये ज्या ्ध्दतीिे धावरकाांिर छाििी ि विणभय प्रवक्रया होते वतचाही िा्र झाला िाही.  व्यिहार ि विणभय 
प्रवक्रयाही केिळ अध्यक्ष ि कायभकारी सांचालक याांच्या हातात एकिटली गेली. 

प्रकल्प कायान्ियन ि इतर विभागांचा िंहभाग:- 

भविष्ट्याच्या दृस्ष्ट्टिे महामांडळाांची रचिा ि कायभ्ध्दती याची शहाविशा महतिाची ठरते. शासिाच्या मखु्य सवचिाांचा, 
वित्त सवचिाांचा, वियोजि सवचिाांचा, महसलू ि िि विभाग सवचिाांचा, मदत ि ्िुिभसि सवचिाांचा ि कृवर्ष सवचिाांचा 
महामांडळाांतील अांतभाि/सहभाग महतिाचा आहे, आिचयकवह आहे. प्रकल्ाांच्या विलांबाच्या कारणात भसूां्ादि, िि भवूम 
सां्ादि, ्िुिभसि ही सिावधक महतिाची कारणे आहेत. ती िळेींच दरू होण्यासाठी याांचा सक्रीय सहभाग आिचयक आहे. तो 
ि लाभलयामळेु अशा विलांबाांिर वियांत्रण आणणे प्रकल् कायान्ियाांत जमलेले वदसत िाही. याबाबतच्या अडचणींचे 
विचलेर्षण ि विराकरण करणाऱ्या वट्ण्या महामांडळाच्या बैठकींमधे विर्षयसचुीिर आणिू तयािर साधक बाधक चचा अशा 
अवतविलांवबत प्रकल्ाांच्या सांदभात झालेली वदसत िाही. 
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तक्ता क्र. 8.8 

अ. 

क्र. 
महामांडळाचे िाि अवधका-याचे ्द  

कालािधी वदिस  

एकूण  

बैठकी
साठी 

सरासरी 
वदिस 

मखु्यालया 
बाहेर 

िर्षातील 
सरासरी 
वदिस  

1/7/2010 ते 30/6/2011 1/7/2011 ते 30/6/2012 1/7/2012 ते 30/6/2013 एकूण  

अ ब अ ब अ ब अ ब 

1 

महाराष्ट्र कृष्ट्णा 
खोरे विकास 

महामांडळ, ्णेु 

कायभकारी सांचालक (1) 61 18 50 14 146 18 257 50 307 86 102 

मखु्य अवभयांता (2) 142 72 143 82 173 51 458 205 663 76 111 

अधीक्षक अवभयांता (11)  842 585 851 513 886 494 2579 1592 4171 78 126 

2 

विदभभ ्ाटबांधारे 
विकास 

महामांडळ, िाग्रू  

कायभकारी सांचालक (1) 76 8 105 30 114 18 295 56 351 98 117 

मखु्य अवभयांता (4) 265.5 69.5 268 116.5 332 89 865.5 275 1140.5 72 95 

अधीक्षक अवभयांता (10) 771 439 745 283 515 288 2031 1009 3041 68 101 

3 

ता्ी ्ाटबांधारे 
विकास 

महामांडळ, 
जळगाि 

कायभकारी सांचालक (1) 57 14 56 11 62 14 175 39 214 58 71 

मखु्य अवभयांता (1) 44 22 28 52 54 63 126 137 263 42 88 

अधीक्षक अवभयांता (3) 202 248 242 205 257 187 701 640 1341 78 
151 
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4 

कोकण ्ाटबांधारे 
विकास 

महामांडळ, ठाणे 

कायभकारी सांचालक (1) 118 15 70 11 127 19 315 45 360 105 120 

मखु्य अवभयांता (1) 112 11 95 25 73 25 280 61 341 93 114 

अधीक्षक अवभयांता (4) 424 197 405 170 490 152 1319 519 1838 110 152 

5 गोदािरी 
मराठिाडा 

्ाटबांधारे विकास 
महामांडळ, 
औरांगाबाद 

कायभकारी सांचालक (1)   85 42 77 52 49 25 211 119 330 70 110 

मखु्य अवभयांता (3) 264 121 257 200 300 112 821 433 1254 91 139 

अधीक्षक अवभयांता (4)   193 265 201 294 248 277 642 836 1478 53 123 

टी्:- 
 
अ-  मांत्रालय/कायभकारी सांचालक/मखु्य अवभयांता कायालयातील बैठकासाठी घालविलेले वदिस 
ब-  के्षत्रीय कामािरील भेटीसाठी घालविलेले वदिस.
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िरील तक्तयािरुि असे वदसिू येते की, िरील अवधका-याांचा बराचसा िेळ बैठकीमध्ये व्यतीत होतो.  
िर्षातील 365 वदिसाां्ैकी शवििार-रवििारचे 78 वदिस ि शासकीय सटु्ट्ाांचे 20 वदिस सोडले तर िर्षात 267 
कामाचे वदिस रहातात.  तया्ैकी महामांडळाच्या कायभकारी सांचालकाांचा िर्षातील 85 वदिसाांचा कालािधी 
बैठकीसाठी व्यतीत झालयाचे आवण 105 वदिसाांचा कालािधी तयासाठी मखु्यालयाबाहेर असलयाचे वदसिू येते.  
तयाचप्रमाणे मखु्य अवभयांता याांचा सिात जास्त म्हणजे 93 वदिसाचा आवण अधीक्षक अवभयांताांचा सिात जास्त 
म्हणजे 110 वदिसाचा बैठकीसाठी कालािधी व्यतीत झालयाचे वदसिू येते.  िवरष्ट्ठ अवधका-याांचा िर्षातील एकूण 
कामाच्या वदिसा्ैकी 40-45 टक्के कालािधी मखु्यालयाबाहेरील बैठकीसाठी व्यतीत झालेला वदसतो.   बैठकीमध्ये 
िेळ व्यतीत झालयामळेु कायालयीि कामाकरीता िेळ कमी वमळतो. आवण तयाचबरोबर के्षत्रीय कामाांिा भेटी 
देण्यासाठीही िेळ कमी ्डतो.  यामळेु कामाचे वियोजि, सांवियांत्रण आवण गणुित्ता वियांत्रण यािर वि्रीत ्वरणाम 
होतो.  तसेच तयाचा ्वरणाम प्रशासिािर ि प्रकल् वियोजि आवण कायान्ियि यािर होणे अ्वरहायभ आहे.  
मांत्रालयातील ि इतर बैठकाांमध्ये िेळ खचभ होण्याचे प्रमाण कमी होणे आिचयक आहे.  याबाबत शासि ्ातळीिर 
चचा होऊि मवहन्याच्या ठराविक िारी मवहन्यातिू एक िेळा सलग्णे बैठका आयोवजत व्हाव्यात असे धोरण 
आखणे, मा. मांत्री महोदय ज्या बैठका बोलाितात तयाही मवहन्यातिू एकदा अशा आयोवजत कराव्या.  याबाबत 
विस्चचत कायभ्ध्दती आखिू तयाची अांमलबजािणी केली िाही तर तयाचा जलसां्दा विभागाच्या कामािर 
विस्चचत्णे कायमस्िरु्ी वि्रीत ्वरणाम होणार असलयाचे स््ष्ट्ट आहे. 

 
या्ढुील ससचि विस्ताराच्या उ्क्रमाांसाठी महामांडळे हाच या्ढेुही मखु्य व्यािहावरक आधार राहील असे 

वदसते.  तयामळेु तया महामांडळाांच्या ्वर्णूभ रचिेबाबत ि कायभ्ध्दतीबिल प्रिमत: तातडीिे लक्ष देणे ि सधुारणा 
घडिूि आणणे आिचयक आहे. 

8.10 जलनीती: 

 जलसां्दा विभागािे जलैु 2003 मध्ये राज्याची जलिीती घोवर्षत केली.  देशाची सधुावरत जलिीती एवप्रल 
2002 मध्ये प्रसतृ करण्यात आलेली आहे.  जलिीती विस्चचत करणारे महाराष्ट्र हे देशातील अगे्रसर राज्य  आहे.  
राज्यािे स्िीकारलेलया जलिीतीची प्रमखु िैवशष्ट्् े ्ढुीलप्रमाणे आहेत.  तयात ्ाणीिा्राचा अग्रक्रम खालील 
प्रमाणे विस्चचत केलेला होता. 

1. ्शधुिासह व्ण्यासाठी ्ाणी, तसेच शीतकरण, आरोग्य आवण स्िच्छताविर्षयक गरजा यासाठी 
घरगतुीिा्र. 

2. औद्ोवगक िावणस्ज्यक िा्र ि कृर्षी उत्ादिािर आधावरत उद्ोगासाठी िा्र. 

3. कृर्षी ि जलविद्तु. 

4. ्यािरण ि करमणकू यासाठीचा िा्र. 

5. इतर सिभ प्रकारच्या िा्रासाठी.  

वशिाय ससचि व्यिस्िा्िाच्या दृष्ट्टीिे खालील उविष्ट्टे स््ष्ट्ट करण्यात आली होती. 

 ससचि व्यिस्िा्िात लाभधारकाांचा सहभाग अवििायभ केला जाणार असिू कायद्ािे अवधकार वदलेलया 
्ाणीिा्र सांस्िाांिा ससचि व्यिस्िा्ि हस्ताांतवरत करण्याचे धोरण विस्चचत केले आहे. 
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 ्ाणीिा्र सांस्िाांिा ्ाणी हक्काचा कोटा विस्चचत करणे ि तयािसुार अांमलबजािणी करणे. 

 ्ाणीिा्र मोजणी घिमा्ि ्ध्दतीिे करणे ि िा्रलेलया ्ाण्याच्या मोजमा्ािर आधावरत ्ाणी्ट्टी 
ठरविणे. 

शेतकरी ि लोकप्रवतविधी याांचेकडूि ससचिाकवरता ्ाणी िा्राचा प्राधान्यक्रम हा व्ण्याच्या ्ाण्याचा 
खालोखाल असािा अशी मागणी साततयािे होत होती.  म्हणिू शेतक-याांचे वहत विचारात घेऊि वदिाांक 
18/05/2011 च्या विणभयान्िये शासिािे ्ाणी िा्राचा प्राधान्यक्रम आता खालीलप्रमाणे केला आहे. 

1. ्शधुिासह व्ण्यासाठी ्ाणी, तसेच शीतकरण, आरोग्य आवण स्िच्छता विर्षयक गरजा यासाठी 
घरगतुी िा्र. 

2. कृर्षी (ससचिाकवरता ्ाणी िा्र) 

3. औद्ोवगक िावणस्ज्यक िा्र ि कृर्षी उत्ादिािर आधावरत उद्ोगासाठी िा्र, जलविद्तु. 

4. ्यािरण ि करमणकू यासाठीचा िा्र. 

5. इतर सिभ प्रकारच्या िा्रासाठी. 

जलनीतीच्या अंमलबजािणीिंाठी काढलेले आदेश ि त्यांचे प्रकल्प रचनेत / व्यिस्िापनात झालेले 
उल्लंघन:- 

विविध प्रकल्ाांची छाििी करतािा सवमतीच्या असे विदशभिास आले आहे की, मोठ्या प्रमाणात 
प्रशासकीय मान्यता / सधुावरत प्रशासकीय मान्यता वदलयामळेु उ्लब्ध विधी अ्रुा ्डत असिू प्रकल् ्णूभतेस 
विलांब होत आहे. यासाठी ज्या प्रकल्ाांिर 25 टक्क्याां्ेक्षा कमी खचभ झाला आहे अशा प्रकल्ाांस विधीची तरतदू 
करतािा सिात कमी प्राधान्य असािे. उ्लब्ध विधी प्रामखु्यािे प्रकल्ाच्या सिभ घटकाांचे ताांवत्रक मान्यतेसाठी 
सखोल अन्िेर्षण करणे, सांकल्वचते्र करिूि घेणे, कालिा ि वितवरकाांच्या सांरेखा मांजरू करुि भसूां्ादि प्रस्ताि 
करणे, प्रकल्बावधताांचे ्िुिभसि प्रस्ताि करणे, जवमिी ताब्यात घेणे अशा आिचयक ्रांतु फार भाांडिली गुांतिणकू 
लागणार िाही अशा कामाांसाठीच खचभ होणे इष्ट्ट राहील. 

सिभ प्रकल्ाांची आिचयक ती मावहती सांकवलत करुि उ्लब्ध तरतदुीचे प्रकल् विहाय िाट् 
ठरविण्यासाठी 3 ते 5 तज्ञाांची उच्चस्तरीय सवमती असािी. सदरील सवमतीत अिभ, कृर्षी, प्रकल् बाांधकाम ि ससचि 
व्यिस्िा्ि इतयादी के्षत्रातील तज्ञ व्यक्तींचा समािशे असािा. सवमतीिे प्रतयेक प्रकल्ाची सद्:स्स्िती, ससचि 
विर्ममतीचा प्रवत हेक्टर प्रचवलत दरसचूीिसुार उिभवरत खचभ िगैरे बाबतीत सखोल छाििी करूि प्रकल्िार आर्मिक 
तरतदुींचा प्रस्ताि त्ासिू मान्यतेसाठी सक्षम स्तरािर सादर करािा. याबाबतची सिभ मागभदशभक ततिे या सवमतीला 
लेखी स्िरु्ात द्ािीत.  अशा त्रयस्ि यांत्रणेकडूि हे काम केलयास ते अवधक िस्तुविष्ट्ठ होईल असे िाटते. 

ठेकेदाराांच्या प्रभािाखाली महामांडळे काम करीत आहेत असा सांशय न्यायालयाकडे सादर केलेलया जिवहत 
यावचकाांमधे व्यक्त करण्यात आला आहे. विभागािे ि महामांडळाांिी घेतलेले अिेक विणभय ि स्िीकारलेली 
कायभ्ध्दती या समजाला कारणीभतू झालेली वदसते. प्रकल्ाची मालकी ि दीघभकालीि कायम व्यिस्िा्िाची 
जबाबदारी शासिाची/ महामांडळाांची असतािा तयासाठी कराियाच्या व्यिस्िाांचा विचार ि तदिसुार प्रकल्के्षत्रीय 
िसाहतींची ि इमारतींची विर्ममवत झालेली वदसत िाही. उदा. धा्ेिाडा योजिा, वजगाि योजिा.  या प्रकल्ाांची के्षत्रीय 
कायालये िाहीत. शासकीय/के्षत्रीय कमभचा-याांिा रहायला के्षत्रीय वििासस्िािे िाहीत. या व्यिस्िाांसाठी ्रेुशा तरतुदी 
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प्रकल्ाांच्या मांजरू प्राक्कलिात मळू ि सधूावरत प्राक्कलिात सधु्दा आहेत, ्ण तया िा्रलया िाहीत. तयाला एक 
कारण महाराष्ट्र शासिाचे ्वर्त्रक क्र.सांकीणभ 1094/(113/94)/मोप्र (प्र)मांत्रालय वद.22.7.94 (पवरवशष्ट क्र. 
8.3). सदरील ्वर्त्रकािसुार या्ढेु मोठया ि मध्यम ्ाटबांधारे प्रकल्ाांतगभत इमारती बाांधाियाच्या झालयास 
तयासाठी ्रेुशा समिभिासह स्ियांस््ष्ट्ट प्रस्ताि ्ाठिूि शासिाची ्िूभ मान्यता घ्याियाची आहे.  केिळ 
अांदाज्त्रकात तरतदू आहे म्हणिू के्षत्रीय अवधका-याांिी ्रस््र आ्लया अवधकारात कोणतयाही प्रकारच्या इमारती 
बाांध ू ियेत.्वर्त्रकाप्रमाणे के्षत्रीय अवधका-याांिी कायभिाही केली िसलयामळेु मोठया/मध्यम प्रकल्ाच्या 
कायभके्षत्रािर आिचयक वठकाणी िसाहती बाांधलया गेलया िाहीत.  तयामळेु प्रकल् कामाांिरचे के्षत्रीय वियांत्रण 
िसलयासारखे आहे. के्षत्रीय कमभचारी स्ितांत्र्णे ि िािरता ठेकेदाराांच्या स्िाविक के्षत्रीय मदतीिरच िाहि, 
कायालयीि छत्रछाया, विश्राांतीस्िाि, ईतयादी ्णूभत: अिलांबिू आहेत. हे अविष्ट्ट घडले आहे.  बाांधकामाच्या 
अिस्िेत आवण िांतर व्यिस्िा्िाच्या गरजाांमध्ये महामांडळाांची स्ियांवसध्दता हिी याकडे दलुभक्ष झालेले वदसते.   

एक गोष्ट्ट स््ष्ट्ट आहे की महामांडळे स्िा्िाच्या कायद्ामध्ये जी श्रेष्ट्ठ उविष्ट्टे अवभपे्रत होती, ती हस्तगत 
करण्याच्या दृष्ट्टीिे महामांडळे विकवसत झाली िाहीत.  या उलट बाांधकामप्रिण ठेकेदारी िलयात अडकत जाऊि 
अिेक अवियवमतताांिा ि शांकाांिा िाि देणारी ठरली.  या्ढेु असे होऊ िये म्हणिू तयाांच्या कायभ्ध्दतीत सधुारणा ि 
रचिातमक फेरआखणी आिचयक आहे. 

 स्िाविक प्रकल्, ्ाणलोट के्षत्र विकास ि भजूल यातिू होणारी ्ाणी उ्लब्धता ि िा्र याांची 
साांगड घालणारी व्यिस्िा प्रतयेक महामांडळात कशी अस्स्ततिात यायला हिी याची वदशा 
्ढुीलप्रमाणे आहे. 

महामांडळे प्रभािी ठरण्यासाठी मांत्रालयाकडूि तयाांच्या व्यिस्िाांिा ि िव्या गरजाांिा विधायक प्रवतसाद वमळणे 
आिचयक आहे.  विवधमांडळािे केलेलया कायद्ाची उविष्ट्टे साधण्यासाठी आिचयक ते मागभदशभिही तयात अ्ेवक्षत 
राहील.  गेलया दहा िर्षात याबाबतीत अिेकदा जी सांभ्रमाची, तणािाची, अवधकार देण्याची, काढूि घेण्याची 
उलटसलुट कायभिाही होत रावहली तशी स्स्िती या्ढुील ससचि विस्ताराच्या आधवुिक ि द्रतुगवत कायभक्रमाला 
बाधक राहील ि तसे कटाक्षािे टाळािे लागेल.  या्ढुचा ससचि के्षत्र ्वरितभिाचे साधि म्हणिू विद्माि महामांडळ 
म्हणजे िदी खोरे अवभकरण राहणार आहेत.  म्हणिू तयाांच्या सधुारिामा ि बदलाांचा विचार करणे अगोदर 
आिचयक आहे. 

8.11 आधवुनक सिंचन पद्धतीची आिश्यकता :- 

i) बऱ्याच मोठया ि मध्यम प्रकल्ाांच्या कालव्याची िहिक्षमता सांकस्ल्त क्षमते्ेक्षा बरीच कमी आहे.  

 याचा ्वरणाम ससचििा्र कायभक्षमतेिर होत आहे. या्ैकी काही प्रकल् वििडूि तयाांच्या कालव्याची 
िहि क्षमता कशामळेु कमी झाली आहे याचा अभ्यास मेरी, िावशक माफभ त करण्यात यािा. तयाच्या विष्ट्कर्षािरुि 
अस्तरीकरण केलेलया कालव्याच्या आवण ते ि केलेलया कालव्याच्या मध्ये काही बदल करणे आिचयक आहे काय 
याचा प्रस्ताि मेरी, िावशकिे तयार करािा. या बाबतीत आवण अस्तरीकरणावििा कालव्यातिू होणारा ्ाझर कमी 
करण्यामध्ये अस्तरीकरण वकती यशस्िी झाले आहे याचाही अभ्यास मेरी, िावशकिे करािा असे सवमतीला िाटते. 

 ज्या प्रकल्ाांिरील ्ाणी िा्र  चाांगला आहे अशा मोठया प्रकल्ाांच्या कालव्याच्या सरुुिातीच्या भागात 
(Head Reach) (जेिढया के्षत्राला कमी ्ािसाच्या/अिर्षभण िर्षातही ससचि लाभ देता येईल अशा)  प्रायोवगक 
स्िरु्ात कालव्याखाली सकु्ष्म ससचि यांत्रणेचा (वठबक ि तरु्षार ससचि) िा्र केलयास उत्ादि ि उत्ादिाची 
गणुित्ता िाढेल. आधवूिक ससचि ्ध्दतीचा अिलांब केलयािांतर ्ाणीिाश कमी झालयामळेु िाचलेले सिभ ्ाणी या 
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के्षत्रािर ि िा्रता कालव्याच्या खालच्या भागातील हांगामी व्काांसाठी देण्याचा उ्क्रम केलयास ससचि के्षत्र बरेच 
िाढू शकेल. यासाठी काही मोठया प्रकल्ाांची वििड करुि ्िदशी प्रकल्ाांची आखणी करुि अांमलबजािणी केली 
्ावहजे. 

ii) आिचयकतेिसुार व्काची रोजची जेिढी गरज आहे तेिढेच ्ाणी व्कास आधवुिक ससचि ्ध्दतीिे देता आले 
तर ्ारां्ावरक प्रिाही ्द्धती्ेक्षा ्ाणी बरेच कमी तर लागतेच, ्रांतु व्काांिर ्ाण्याचा ताण ि  ्डलयािे तयाची  
जोमदार िाढ होऊि ्ीक उत्ादि िाढते ि तयाची प्रतही सधुारते. शेतमालाचा दजा  सधुारलयामळेु बाजारभाि 
चाांगला वमळतो आवण  उत्ादिातील िाढ ि ्ाण्याची बचत होते. हे सिभच कृर्षी विद्ा्ीठाांिी तयाांच्या सांशोधिातिू 
स््ष्ट्ट केले आहे की, आधवुिक ससचि ्ध्दतीचा िा्र केलयास विविध व्कासाठी लागणाऱ्या ्ाण्याची फार मोठया 
प्रमाणात बचत होते. व्काच्या प्रकारािर आवण ससचि ्ध्दतीिर (वठबक / तुर्षार) बचतीची टक्केिारी अिलांबिू 
असते. 

राज्यामध्ये साधारणत: 1985 ्ासिू आधवुिक ससचि ्ध्दतीचा िा्र करण्याच्या वदशेिे प्रिास चाल ू
झाला. आता्यंत राज्यात जिळ्ास 15 लाख हे. ससचिाचे के्षत्र आधवुिक ससचि ्ध्दतीखाली आले आहे. यामध्ये 
द्राक्षे, डासळब, मोसांबी, सांत्री यासारख्या  फळझाडाांचे प्रमाण सिात जास्त आहे. ऊस, का्सू, भाजी्ाला यासारखी 
व्केसधु्दा या ्ध्दतीअांतगभत आलेली आहेत. या सांदभात म.ज.वि.प्रा. अवधवियम 2005 कलम 14 (4) िसुार 
म.ज.वि.प्रा. याांिी विधावरत केलेलया वदिाांकािांतर कालव्याअांतगभत बारमाही व्काांिा,  ्ाणी बचत करणाऱ्या 
्ध्दतीचा (जसे वठबक ससचि सकिा तरु्षार ससचि सकिा प्रावधकरणामाफभ त मान्यता वदलेली ्ध्दत) अिलांब ि 
केलयास, ्ाणी देण्यात येणार िाही असे स््ष्ट्ट करण्यात आले आहे.  

तिाव् कालव्यािर आधवुिक ससचि ्ध्दती िा्रासाठी काही मयादा आहेत. शेततळी आवण सकिा विवहरी 
या  साधिाांची मदत घेणे तयासाठी आिचयक आहे. आधवुिक ससचि ्ध्दतीिसुार  वकमाि वदिसाआड व्कास 
्ाणी वदले जाते. वितवरका साततयािे चाल ू िसलयामळेु ्ाणी ियैस्क्तक िा सामवुहक शेततळे िा विवहरीमध्ये 
ठरलेलया वहचचयाप्रमाणे घेऊि ि साठिूि ठेिूि तयािर आधावरत आधवुिक ससचि ्ध्दती चालविता येते. तसेच 
प्रकल् के्षत्राच्या बाहेरसधु्दा  अिेक वठकाणी ्ािसाळयामध्ये िदी, िाले ि विवहरीतील ्ाणी शेततळयाांमध्ये साठिूि 
तयािर आधवुिक ससचि ्ध्दती बसिूि ससचिातिू उत्ादकता िाढविण्यात आलयाची अिेक उदाहरणे वदसिू 
येतात. या्ढेु िेगिेगळया माध्यमातिू उ्लब्ध होणारे ्ाणी आधवुिक ससचि ्द्धतीिे िा्रणे आवण तयातिू 
उत्ादकता िाढिणे हा व्यिहायभ उ्ाय वदसिू येतो. 

8.12 सिंचनाच्या आधवुनक पद्धती :- 

 ससचिाच्या विविध ्ध्दतीमध्ये वठबक ससचि ्ध्दती, वडफ्यजूर ससचि ्ध्दती, तुर्षार ससचि, बांद 
िळयामधिू  ्ाणी वितरण इतयादी  ्ध्दतींचा अिलांब केला जातो.  यासाठी कृवर्ष विभागाकडूिही अशा तांत्रज्ञािाचा 
िा्र अवधकावधक होण्यासाठी प्रोतसाहि्र अिदुाि वदले जात आहे. 

8.12.1 वठबक सिंचन पद्धती :- 

व्काला वदिसभरात लागणारे ्ाणी आिचयकतेिसुार 5-6 तासामध्ये तयाचे मळुाशी िेंबािेंबािे 
देऊि मळुा भोितालची ओल वकमाि आिचयक वततकीच ठेिण्याची व्यिस्िा म्हणजे वठबक ससचि. 
वठबक ससचि ्ध्दत िा्रण्यासाठी ्ाई् िळी, वफलटर, िॉलि, एवमटर इतयादींचा सांच आिचयक आहे. 
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8.12.2   वडफ्यजूर सिंचन पध्दत :- 

वडफ्यजूर ससचि ्द्धतीिे जवमिीखाली व्काच्या मळुाशी ्ाणी देता येते. यामध्ये वडफ्यजूरचा  काही भाग 
हा सस्च्छद्र ्दािाचा (porous material) बििलेला असतो. सदरील सस्च्छद्र भागातिू ्ाणी झाडाच्या मळुा्ाशी 
वझर्ते.  

 
वडफ्यजूर  ससचि  ्द्धतीिे ्ाणी वदलयास दोि ससचि ्ाळ्यामध्ये जास्त अांतर ठेिता येते. ्ाण्याची बचत 

होते ि एकूण ससचि ्ाळया कमी लागतात. 
 

8.12.3 तिुार सिंचन पध्दती :- 

 वठबक प्रमाणेच ्ी.व्ही.सी.िवलकाांमधिू िोडया जास्ती दाबािे शेता्यंत ्ोहोचविलेले ्ाणी ्ॉलीिीि 
िळयाांिा लािलेलया तुर्षारतोटयाांमधिू कारांज्यासारखे उडूि शेतािर ्डते. ्ाण्याचा दाब ि िॉझलची फिारा कक्षा 
यािसुार दोि िॉझलमधील ि दोि वितरण िवलकाांमधील अांतर ठेिता येते. काही प्रकारात िळया स्स्िर असतात, 
तर काही प्रकारात फिारणी केलयािांतर तया बाजलूा हलिूि ्ावहजे तया ्ट्टयात फिारणी केली जाते.  

 
 तुर्षार ससचि ्द्धतीत जास्त दाबािे ्ाणी द्ाि ेलागत असलयािे तुलिेिे जास्त शक्तीचा ा्ं् लागतो ि 
तयामळेु विजेचा िा्र जास्त होतो. भुईमगु, सोयाबीि, का्सू, भाजी्ाला तसेच वहरिळीसाठी ही ्द्धत विशेर्ष योग्य 
ठरते. 

 

8.12.4 बंद नळयामधनू पाण्याचे वितरण :- 

 सलग मोठया के्षत्रािर िरील्ैकी कोणतयाही ्ध्दतीिे ससचि करायचे असेल तर बांद िळयाांमधिू ्ाण्याचे 
वितरण करणे लाभदायक ठरु शकते. कालव्यातिू आणलेले सकिा विहीर, कू्िवलका, िदी, जलाशय यािरुि 
उ्सा ससचिािे आणलेले ्ाणी जवमिीत गाडलेलया बांद ्ी.व्ही.सी. िळयाांमधिू वितवरत करुि िांतर तयािर वठबक 
सकिा तुर्षार ससचि योजिा कायास्न्ित करणे जास्त उ्यकु्त ठरेल. तयामळेु वितवरका ि लघ ुचाऱ्यामधिू होणारा 
्ाणीिाश ्णूभ्णे टळेल. तयाचबरोबर लाभके्षत्रातील जवमिीचे भसूां्ादिही करािे ि लागलयामळेु शेतकऱ्याांचा 
विरोधही कमी होईल.  
  
 कमीत कमी ि जास्तीत जास्त वकती के्षत्रासाठी िवलका वितरण आवण वठबक तुर्षार ससचि अशी सांयकु्त 
यांत्रणा आर्मिक दृष्ट्टया व्यिहायभ होते याचा एकवत्रत वहशेाब करुि िांतरच अशा सामवुहक योजिा कायास्न्ित  कराव्या 
लागतात.  
  
 दृष्ट्टीक्षे् - 2020 जलसां्दा विभाग यातील मखु्य अवभयांता याांचे अध्यक्षतेखाली अभ्यास गटािे सधु्दा 
या्ढुील काळात बांद िळयामधिू ्ाणी वितरणाचे सांकल्ि हा एक प्राधान्याचा ि कें द्रस्ि विर्षय राहणार असलयाचे 
िमदू केले आहे. 
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8.12.5  घनमापन पध्दतीने पाणी देणे बाबत. 

 उ्लब्ध  ्ाण्याचे समन्यायी िाट् होणे ि  ्ाण्याचा  काटकसरीिे  उ्योग  होणे  आिचयक  आहे. 
औद्ोवगक प्रगतीमळेु उद्ोगासाठी ्ाणी ्रुिठयाची मागणी िाढत आहे. िगदी ि मलूयदायी व्के घेण्याकडे शेतक-
याांचा  कल िाढत  आहे. सामावजक, आर्मिक  सकिा  बाहय बळाचा  िा्र करुि  ्ाण्याच्या  िा्रात  तांटे  
होण्याची शक्यता आहे. ्ाणी  ही एक मयावदत  िैसर्मगक  सां्दा आहे. िाढती लोकसांख्या  आवण  औद्ोवगक  
प्रगतीच्या  दृष्ट्टीिे  मयावदत असलेले  ्ाणी  काटकसरीिे ,काटेकोर्णे िा्रणे आिचयक  आहे. शेतक-यास  
्ाणी  घिमा्ि ्ध्दतीिे  वदलयास तयाचा  योग्य िा्र होईल ि शेतीचे उत्न्ि  िाढण्यास मदत होईल. घिमा्ि 
्ध्दतीिे  ्ाणी  िा्र सांस्िेस  ्ाणी देणे तयामळेु आिचयक राहील.  

याच सांदभात महाराष्ट्र ससचि ्ध्दतीचे शेतकऱ्याांकडूि व्यिस्िा्ि कायदा 2005 ्वरच्छेद क्र. 26 अन्िये 

1) कालिा अवधकाऱ्याांकडूि सकिा यिास्स्िती, ्ाणी िा्र सांस्िाांच्या उच्चस्तरीय सांस्िेकडूि ्ाणीिा्र सांस्िाांिा, 
तयाांच्या हक्काच्या ्ाण्याच्या प्रमाणािसुार कालिा व्यिस्िेकडूि सोडलेलया ्ाण्याचा, िेगिगेळया स्तरािर, शेिट 
ते सरुिात (Tail to Head) ि एकवत्रत घिमा्ि ततिािर ्रुिठा करण्यात येईल.  

2) ्ाणीिा्र सांस्िेला करण्यात येणाऱ्या ्ाणी्रुिठयािरील ्ाणी्ट्टी ही ्रुिठयाच्या जागी मोजलेलया ्ाण्याच्या 
घिमा्िािर आकारण्यात येईल असे िमदू केले आहे.   

याची अांमलबजािणी होणे गरजेचे आहे. 

8.12.6   ्ाणी िहिातील, ्ाणी वितरणातील ि ्ाणी शेतीला देण्याची मोजणी ही दरू सांिेदि तांत्रािे करुि तयाचे 
सांकलि ि विचलेर्षण करणे आिचयक राहणार असिू ससचिाच्या ्ाण्याची प्रवत घिमीटर उत्ादकता ि 
उत्ादकतेतील िाढ हे अांवतमत: साध्य करण्यासाठी या्ढेु आिचयक ठरणार आहेत.  तया दृष्ट्टीिे व्यिस्िा विमाण 
करण्याची आिचयकता आहे. 

 ्ाण्याची िा्रकुशलता हा आता राष्ट्रीय उविष्ट्टातील एक महतिाचा भाग झालेला आहे.  ससचिात होणारा 
्ाणीिा्र हा सिावधक असलयामळेु, तो वभन्िवभन्ि हिामािाच्या ्ट्ट्ात िगेिगेळ्या प्रकाराांिी होणार असलयािे 
ि तयातील बारकािे समजण्या-या कुशल ससचि वियोजकाांची ि व्यिस्िा्काांची भवूमका विणायक रहाणार 
असलयािे तया वदशेिे मिषु्ट्यशक्तीची बाांधणी करािी लागेल.  या अिघड कामाला िेततृि देऊ शकतील असे 
अध्यक्ष, ि कायभकारी सांचालक महामांडळासाठी आिचयक रहातील. 

1)   महाराष्ट्र ससचि ्ध्दतीचे शेतक-याांकडूि व्यिस्िा्ि 2005 मध्ये ्ाणी िा्र सांस्िेचे उिेश ्ढुील प्रमाणे स््ष्ट्ट 
केले आहेत. 

1) वतच्या  सदस्याांमध्ये  समन्यायी  ्ाणी  िाट्ास  चालिा  देणे ि ते सवुिस्चचत करणे 
2) ससचि व्यिस्िाांची ्रेुशी विगा राखणे आवण अवधकावधक कृर्षी उत्ादि करण्यासाठी  ्ाण्याचे  

कायभक्षमतेिे, काटकसरीिे ि समाितेिे  वितरण  आवण िा्र  करण्या बाबत सवुिस्चचती  करणे 
3) ्यािरणाचे सांरक्षण करणे 
4) ्वरस्स्ितीकीय (Ecological)  समतोल  राखणे 
5) ससचि व्यिस्िेबाबत आ्ले्णाची जाणीि  सदस्याांच्या मिािर ठसिूि, तयाांिा तयामध्ये सक्रीय सहभागी  

करुि  घेणे  
6) कायभके्षत्रातील  ससचि  ि शेतीसांबधात  सदस्याांच्या सामाईक वहताचे रक्षण करणे  ि तयाला चालिा देणे.   
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या सिभ उविष्ट्टाांच्या ्तूभतेसाठी या सांस्िािा ि सभासदाांिा अवधक प्रवशवक्षत करणे गरजेचे आहे. 

8.13  वनर्गमत सिंचन क्षमतेचा िापर -   

 विविध प्रणालींद्वारे उ्लब्ध होणा-या बहुताांश ्ाण्याचा िा्र हा ससचिासाठी होतो.  अशा ्ाण्याचा 
अवधक कायभक्षमतेिे ्ाणीिा्र करुि ससवचत के्षत्र कसे िाढविता येईल आवण प्रगती्िािरील ि भविष्ट्यातील 
योजिाांच्या अांमलबजािणीमध्ये ससचि के्षत्रात िाढ होण्याचे दृष्ट्टीिे काय धोरण असाि े याबाबत ्ढुीलप्रमाणे 
वििेचि केले आहे. 

8.13.1  पणूग झालेल्या योजना -  सिभ मोठ्या प्रकल्ाांिर (प्रतयेकी ससचि क्षमता 10000 हेक्टरच्या िर) 
प्रकल्ीय ्ीकरचिेमध्ये काही टक्के के्षत्रािर (समुारे 3 - 7 टक्के) बारमाही व्काांचा अांतभाि असतो.  प्रतयक्षात 
मात्र लाभधारकाांच्या मागणीिसुार तया्ेक्षा ब-याच जास्त के्षत्रािर, काही प्रकल्ाांिर बारमाही व्के (प्रामखु्यािे ऊस) 
घेतली जातात.  ऊसाला रबी व्काच्या 6 ते 8 ्ट ्ाणी लागत असलयामळेु सहावजकच प्रकल्ीय विर्ममत ससचि 
क्षमतेच्या तुलिेत ससवचत के्षत्र कमी वदसते. 

 सि 2005 मध्ये मांजरू केलेलया, 'महाराष्ट्र ससचि ्ध्दतीचे शेतक-याांकडूि व्यिस्िा्ि (MMISF)' 
कायद्ािसुार ्ाणी घिमा्ि ्ध्दतीिे लाभधारकाांच्या ्ाणीिा्र सांस्िाांिा विधावरत दरािे द्ाियाचे आहे. यात अशी 
अ्ेक्षा आहे की ्ाणीिा्र कायभक्षमता िाढूि तेिढ्याच ्ाण्यात अवधक के्षत्रास ससचि लाभ वमळेल.  ्ाणीिा्र 
सांस्िाांिा तयाांच्या के्षत्रातील भजूलाचा सांयकु्त िा्र (conjunctive use) करण्याचा हक्क असलयामळेु उन्हाळी 
हांगामात कालव्यािे वमळणारे ्ाणी अ्रेु असेल तेव्हा भजूलाचा िा्र ्रूक म्हणिू करता येईल.  एकूण 
ऊसाखालच्या के्षत्रात जरी बदल झाला िाही, तरी प्रतयेक लाभधारकास जास्तीत जास्त वकती के्षत्र ऊसाखाली घेता 
येईल यािर मयादा घालिू जास्तीत जास्त लाभधारकाांिा ऊस ्ीक घेता येऊि मलूयदायी व्काचे समन्यायी िाट् 
होईल असे ्वरितभि ससचि व्यिस्िा्िात झाले तर ्ाणीिा्र सांस्िाांकडे ससचि व्यिस्िा्ि सो्विण्याचे उविष्ट्ट 
सफल होईल. 

 या सांस्िाांकडूि दसुरा महतिाचा बदल अ्ेवक्षत आहे तो म्हणजे सिभ बारमाही व्काांिा ि बहुमलूयदायी 
हांगामी व्काांिा (भाजी्ाला, का्सू िगैरे) वठबक / तुर्षार ्ध्दतीिेच ्ाणी देण्याचा.  असे झालयास बरेच ्ाणी िाच ू
शकेल.  अशा िाचलेलया ्ाण्याचे िाट् समन्यायी ्ध्दतीिे प्रकल्ाच्या सिभ लाभके्षत्रािर व्हािे सकिा कसे याबाबत 
धोरणातमक विणभय घ्यािा लागेल.   

 या ्ध्दतीचा अिलांब जास्तीत जास्त मोठ्या प्रकल्ाांिरील ससचिात व्हािा, यासाठी लागणा-या िाढीि 
खचाच्या काही टक्के अिदुाि ्ाणीिा्र सांस्िाांिा द्ािे.  प्रतयेक धरणात होणारा ्ाणीसाठा हा तया तया िर्षीच्या 
्ािसाचे ्वरमाण ि ्डण्याचा प्रकार यािर अिलांबिू असतो.  अिर्षभण ि कमी ्ािसाच्या िर्षात प्रकल्ीय 
साठ्या्ेक्षा बराच कमी साठा प्रतयक्षात होतो.  तयातही व्ण्यासाठी ि उद्ोगाांसाठी लागणारा ्ाणीसाठा राखिू ठेिािा 
लागत असलयामळेु ससचिासाठी ्ाणी वशललक रहात िाही सकिा अतयल् ्ाणी वशललक रहाते.  अशा ्वरस्स्ितीत 
प्रतयेक मोठ्या प्रकल्ािर सरुुिाती्ासिू कालव्याच्या वकती लाांबी्यंत बारमाही व्कास ्ाणी द्ाि ेहे जलाशयात 
प्रतयक्ष आलेलया येव्याच्या (yield)  अभ्यासािरुि ठरिाि े लागेल.  तेिढ्याच के्षत्रातील ्ाणीिा्र सांस्िाांिा 
आधवुिक ससचि ्ध्दतीचा िा्र करुि बारमाही व्के घेण्यास ्रिािगी द्ािी.  असे केले तरच या योजिा आर्मिक 
व्यिहायभतेच्या कसोटीिर उतरतील.   

 कालव्याच्या लाभके्षत्रा्ैकी जेिढ्या के्षत्रािर िर सचुविलयाप्रमाणे बारमाही व्के घेता येतील ते सोडूि 
उरलेलया के्षत्रात प्रिाही ्ध्दतीिेच ्ाणी द्ािे लागेल. ज्या लाभके्षत्रात भजूल ्वरस्स्िती चाांगली असेल तेिील 
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शेतकरी कालव्यािे ्ाणी वमळणार िसेल अशा िर्षात वठबक/तुर्षार ससचि ्ध्दतीिे विहीरीिर मलूयदायी व्के घेऊ 
शकतील. ्ारां्ावरक ्ध्दतीिे ्ाणी वदलयास सिभ जमीि ओली होते आवण बाष्ट््ीभििािे ्ाण्याचा बराच िाश होतो.  
अशा िेळी जवमिीिर कागद / प्लसॅ्स्टक शीट / ्ाचट याांचे आच्छादि ्सरलयास (mulching) बराच ्ाणीिाश 
टळतो.  तयाचबरोबर प्रिाही ्ध्दतीिे ्ाणी देताांिा रुां द िरांबा ि सरी ्ध्दतीिे सकिा एकाआड एक सरीिे ्ाणी देणे, 
आांतरव्के घेणे यासारखे उ्ाय योजले तर बाष्ट््ीभिि कमी होऊि िाचलेलया ्ाण्यात अवधक ससचि होते. 

  घिमा्ि ्ध्दतीिे उ्लब्ध ्ाणी प्रिाही ्ध्दतीिे वदले तरीही तयामधिू जास्तीत जास्त उत्ादि, 
अिभविर्ममती आवण रोजगार विर्ममती कशी होईल या दृष्ट्टीिे कोणती हांगामी व्के, आांतरव्के घ्यािीत, ्ाणी वितरण 
कशा प्रकारे करािे याबिल शेतक-याांिा मागभदशभि आिचयक आहे.  प्रतयेक शेतक-याला मागभदशभि करण्याच्या 
्िूीच्या ्ध्दती्ेक्षा आता ्ाणीिा्र सांस्िाांिा मागभदशभि कराियाचे असलयामळेु तयासाठी कृवर्ष विभागािे 
आिचयक ती कृर्षी विस्तार यांत्रणा उभारली ्ावहजे.  ्ाणीिा्र सांस्िा व्यिस्स्ित चालण्यासाठी आवण तयाांच्याकरिी 
सिभसामान्य शेतक-याला समन्यायी ्ाणी िाट्ाद्वारे तयाचे हक्क वमळिूि देण्यासाठी स्ियांसेिी सांस्िाांची (NGO) 
भवूमकाही या्ढुील काळात फार महतिाची रहाणार आहे. 

 ्णूभ झालेलया मोठ्या ि मध्यम प्रकल्ाांमध्ये 10 िर्षाच्या काळात सरासरीिे ससचिासाठी प्रतयक्ष उ्लब्ध 
झालेलया ्ाण्याच्या िा्राचे के्षवत्रय प्रमाण फार कमी आहे.  तयाचे वििेचि प्रकरण 1 मध्ये आलेले आहे.   

 
 अशा कमी िा्रामागे असलेलया कारणाांचा सिभप्रिम शोध घेण्याची आिचयकता आहे.  कोकण 
प्रदेशातील ्रेुशा ि खात्रीच्या ्ािसामळेु ससचिाची कमी अस ू शकणारी गरज, तेिील हिामाि ि जमीि याांिा 
अिरुु् असलेलया ससवचत व्काच्या योग्य िाणाची अिु् लब्धता, वितरण यांत्रणेतील दोर्ष ि त्रटुी, लाभधारकाांची  
उदासीिता, प्रतयक्ष जमीि  कसणा-याची िाण (कोकण - Absentee landlords) अशी विविध कारणे ससचि िा्र 
कमी असण्यामागे अस ू शकतात.  या सिांचा अभ्यास करुि तयािर कराियाच्या उ्ाययोजिा सचुविण्यासाठी 
ससचि व्यिस्िा्ि यांत्रणा, कृर्षी विभाग, कृर्षी विद्ा्ीठाचे प्रवतविधी, लोकप्रवतविधी आवण लाभधारकाांचे प्रवतविधी 
याांची सवमती गवठत केली ्ावहजे.  वितरण यांत्रणेतील त्रटुी दरू करण्यासाठी आिचयक तया कामाांच्या अांदाज्त्रकास 
मांजरुी देऊि काही के्षत्रािर अशी कामे केलयास ससचि िा्र िाढतो काय हे ्ावहले ्ावहजे.  इतर उ्ाययोजिा तया 
तया विभागामाफभ त अांमलात आणलया ्ावहजेत.  असे केलयास तुलिेिे ब-याच कमी प्रवत हेक्टर भाांडिल 
गुांतिणकुीतिू (्ाणी वितरण यांत्रणेतील ि ससचि व्यिस्िा्ि ्ाणीिा्र सांस्िाांकडे सो्विण्यासाठी आिचयक तया 
सधुारणाांसाठी) ससवचत के्षत्रात िाढ होण्याचे दृष्ट्टीिे प्रयति केले ्ावहजेत.  या्ढुील भविष्ट्यातील गरजाचे दृष्ट्टीिे ते 
्वहले ्ाऊल राहील.  ्रांतु अांवतम उविष्ट्ट हे ्ाण्याचे प्रवत घिमीटर उत्ादकता ि तयािरील प्रवक्रया उद्ोग हे 
राहणार आहेत. 
 
8.13.2  प्रगतीपिािरील योजना -  राज्यस्तरीय प्रकल्ाांिा सिभ स्त्रोतातिू दरिर्षी प्राप्त होणा-या आर्मिक 
तरतदुीच्या तुलिेत, सध्या अ्णूभ असलेलया प्रकल्ाांिा आजच्या दरािे काढलेला उिभवरत खचभ ब-याच ्टीिे (5 ते8 
्टीिे) जास्त आहे.  सध्या सिभच प्रकल्ाांिर िोडा िोडा खचभ िाटूि केलयामळेु प्रगती्िािरील ्णूभतिाच्या मागािर 
असलेलया प्रकल्ाांिा ्रेुसा विधी उ्लब्ध होत िाही ि ्वरणामत: अशा  प्रकल्ािर ससचि क्षमता विर्ममतीस विलांब 
होतो. प्रकल्ाांिा विधीची तरतदू करतािा ्णूभतिाच्या मागािर असलेलया प्रगती्िािरील प्रकल्ाांिा, अिर्षभण प्रिण 
भागातील प्रकल्ाांिा ि आदीिासी के्षत्रात असलेलया प्रकल्ाांिा प्राधान्य असािे.  तयाचबरोबर प्रतयेक प्रकल्ाचा 
आजच्या दरािे उिभवरत खचभ आवण उिभवरत ससचि क्षमता यािरुि प्रतयेक योजिेचा सध्याचा प्रवत हेक्टर ससचि 
क्षमता विर्ममतीचा खचभ काढािा.  ज्यािर काही ससचि क्षमता विर्ममत झाली आहे अशा सिभ प्रकल्ाांची, प्रवत हेक्टर 
सिात कमी खचभ ते सिात जास्त खचभ असलेलया प्रकल्ाांची चढतया क्रमािे यादी करािी.  तया्ैकी घळभरणी झाली 
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आहे अशा प्रकल्ाांिा िरील प्राधान्य क्रमािसुार तरतदू करािी.  असे तति काटेकोर्णे अांमलात आणलयास 
उ्लब्ध मयावदत तरतदुीतिू जास्तीत जास्त ससचि क्षमता विर्ममती होईल. 
 
 ज्या प्रकल्ाांची घळभरणी अद्ा् व्हाियाची आहे तयािर घळभरणी होण्याच्या िर्षी वकमाि 30 टक्के 
ससचि क्षमता विमाण होईल असे वियोजि होणे आिचयक आहे.  तया दृष्ट्टीिे कालव्याची ि वितवरकाांची सांरेखा 
अांवतम करणे, तयाांचे भसूां्ादि प्रस्ताि करुि जमीि ताब्यात वमळिणे, कालव्याच्या माती कामाची ि बाांधकामाची 
अांदाज्त्रके मांजरू करुि कामासाठीच्या विविदा विस्चचत करणे यासारखी कामे धरणाच्या विविदा विस्चचती 
अगोदरच केली जािीत.  असे झाले तरच धरणात साठलेलया ्ाण्याचा उ्योग लगेच ससचिासाठी होऊ शकेल.  
सवमतीिे सांकवलत केलेलया आकडेिारीिरुि वदसिू आले आहे की घळभरणी झालयािांतर ससचि क्षमता 
विर्ममतीसाठी विलांब झालेलया प्रकल्ाांची सांख्या जिळ्ास 30 आहे. यामध्ये 8 मोठे, 20 मध्यम ि 2 उ्सा ससचि 
योजिाांचा समािेश आहे.  प्रकरण 3 मध्ये याबाबत सविस्तर वििेचि आलेले आहे. 
 
8.13.3   भविष्यातील योजना -  बहुतेक सिभ लघ ुप्रकल्ाांच्या (ससचि क्षमता 250 ते 2000 हेक्टर) आवण काही 
मध्यम प्रकल्ाांच्या धरणात गािे ि ििजमीि सहसा ्ाण्याखाली जात िाही.  तयामळेु प्रकल्बावधताांच्या 
्िुिभसिाचा तसेच ििजमीि सां्ादिाचा प्रचि विमाण होत िाही.  तयामळेु मोठ्या प्रकल्ाांच्या तुलिेत तयाांचा प्रवत 
हेक्टर ससचि क्षमता विर्ममतीचा खचभ जास्त असला तरी अन्िेर्षण करुि प्रशासकीय मान्यता वमळविण्यासाठी तयाांिा 
प्रिम प्राधान्यक्रम द्ािा.  तयािांतरचा प्राधान्यक्रम मध्यम ि मोठ्या प्रकल्ाांच्या  अन्िेर्षणासाठी द्ािा.  
तयाचबरोबरच मोठ्या प्रकल्ाांच्या तुलिेत लघ ुि मध्यम प्रकल्ाांचा ्णूभ करण्याचा कालािधी समुारे 4 ते 6 िरे्ष 
असलयामळेु ि   खो-यातील िरच्या बाजचू्या कमी कसदार ि कमी खोलीच्या ्जभन्याधावरत शेतीला तयाांचा फायदा 
होत असलयामळेु तयाांची कामे प्रिम प्राधान्यािे  हाती घ्यािीत. 
 
 मोठ्या प्रकल्ाांचे काम हाती घेतले तरीही िरील ्वरच्छेद 2.11 मध्ये वदलयाप्रमाणे सखोल अन्िेर्षण ि 30 
टक्के लाभके्षत्रासाठीचे वितरण यांत्रणेचे सिेक्षण, अांदाज्त्रके झालयाखेरीज धरणकामास सरुुिात करु िये.  अशा 
वियोजिामळेु केलेली आर्मिक गुांतिणकू आवण ससचि क्षमता विर्ममती यामधील विलांब दरू होऊि ससचि विर्ममती 
िाढेल.  शासिस्तरािर याबाबतच्या मागभदशभक सचूिा प्रसतृ करुि तयािसुार अांमलबजािणीची जबाबदारी 
बाांधकाम यांत्रणेच्या सांबांवधत मखु्य अवभयांतयािर सो्िािी. 
 
8.13.4    स्िावनकस्तरीय योजना -   प्रकल्ीय ससचि क्षमता 250 हेक्टरच्या आत - या्ैकी 250 ते 100 हेक्टर 
ससचि क्षमतेचे प्रकल् हे मखु्य अवभयांता, लघ ु्ाटबांधारे (स्िाविक स्तर), जलसांधारण विभाग याांचे माफभ त राबविले 
जातात आवण 100 हेक्टरच्या आतील प्रकल् वजलहा ्वरर्षदाांमाफभ त राबविले जातात.  अशा प्रकारच्या लघ ु
प्रकल्ातिू विमाण झालेली ससचि क्षमता 15.03 लक्ष हेक्टर एिढी आहे. 
 
8.13.5   सिंचनाचा प्रत्यक्ष लाभ होणा-या योजना - धरण-कालि,े को.्. बांधारे, साठिण तलाि ि उ्सा 
ससचि योजिा - लघ ुप्रकल्ात  ्ाणी साठविले जाते ि व्काांिा ससचिासाठी ्रुविले जाते.  लहाि िदी िालयािर 
को.्. बांधारे बाांधिू तयाद्वारे ्ािसाळ्यािांतर ि िदी्ात्रात साठविलेलया ्ाण्याचा िा्र व्यस्क्तगत उ्सा ससचिािे 
हांगामी व्कासाठी केला जातो.  साठिण तलािातिू व्यस्क्तगत स्िरु्ात उ्सा ससचिािे हांगामी व्कास ्ाणी वदले 
जाते.  शासकीय उ्सा ससचि योजिाांद्वारेही िदीतिू ्ाणी उ्सिू व्काला ्रुविले जाते. अशा प्रकारे विविध 
माध्यमातिू ससचि क्षमता िाढली आहे.  तिाव् स्िाविक स्तरीय योजिाांसाठी ससचि व्यिस्िा्िाची स्ितांत्र यांत्रणा 
अस्स्ततिात िाही. 
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 तयामळेु या योजिाांसाठी िेगळी ससचि व्यिस्िा्ि यांत्रणा विमाण करुि सयुोग्य / कायभक्षमतेिे ्ाणीिा्र 
झालयास ससचि के्षत्रिाढीसाठी मदत होऊ शकेल. 
 
8.13.6   अप्रत्यक्ष लाभ होणा-या योजना -  ्ाझर तलाि, भवूमगत बांधारे या योजिाद्वारे जलसांधारणातिू 
कृवत्रमरीतया िाढीि भजूलभरण होते आवण तयाचा ्वरणाम /म्हणिू  तयाांच्या प्रभाि के्षत्रात (Influence zone) 
विवहरी खोदिू भजूलाचा ससचिासाठी िा्र केला जातो.  विवहरींखालील ससवचत के्षत्राची आकडेिारी ही 
तलाठ्याांमाफभ त सांकवलत केली जात असली, तरी प्रतयेक योजिेच्या  प्रभाि के्षत्रातील विवहरींिर होणारे ससचि अशी 
िोंद होत िसलयामळेु अशा अप्रतयक्ष ससचि लाभाच्या योजिाां्ासिू वमळणा-या लाभाांचे मलूयमा्ि होत िाही. 
 
 आजिर 2012 साला्यंत अशा समुारे 28900 योजिाांद्वारे समुारे 6.82 लक्ष हेक्टर ऐिढी  अिमुावित 
ससचि क्षमता विमाण झाली आहे.  काही प्रावतविवधक योजिा वििडूि तयािर झालेला खचभ, ि प्रतयक्ष / अप्रतयक्ष 
झालेले ससचि याची मोजणी आवण योजिेचे मलूयमा्ि त्रयस्ि यांत्रणेकडूि (कृर्षी विद्ा्ीठे, िालमी औरांगाबाद ि 
स्ियांसेिी सांस्िा िगैरे) करण्यात यािे.या बाबत त्शीलिार वििेचि प्रकरण 1 मध्ये केलेले आहे. 
 
 कृर्षी विभागामाफभ त शेततळी खोदण्यासाठी तयाच्या आकारमािािसुार अिदुाि वदले जाते.  अशा 
शेततळ्याांमध्ये साठविलेलया ्ाण्याचा उ्योग प्रामखु्यािे खरी् ि रबी व्कास सांरक्षणातमक ससचि ्रुविण्यासाठी 
केला जातो. अशा प्रतयक्ष झालेलया ससवचत के्षत्राची मोजणी कृर्षी सहाय्यकामाफभ त करुि ती मावहती तलाठ्याकडे 
्रुविलयास ससवचत के्षत्राची अवधकृत िोंदही होईल आवण शेततळ्याांची उ्यकु्तताही समजेल. 
 
8.14 वबगरसिंचन िापरातून वनमाण होणा-या िंांडपाण्याचा सिंचनािंाठी िापर - 
 
 शासि विणभय क्र. सांवकणभ 1001/(154/01)/वसव्यां (धो) वद. 11 जािेिारी 2003 मधील ्वरच्छेद क्र. 8.4 
िसुार धरणाच्या ्ाण्याच्या िा्राचा अग्रक्रम खालील प्रमाणे आहे 

1) व्ण्याचे ्ाणी  - 15 टक्के 
2) उद्ोग  - 10 टक्के 
3) ससचि  - उिभवरत 

्ाटबांधारे विभागामाफभ त बाांधलया जाणाऱ्या ििीि धरणाांच्या वियोजिािसुार  उ्लब्ध उ्यकु्त  
साठयामध्ये 15 टक्के ्ाणी व्ण्यासाठी आरवक्षत करािे असे वियोजि आहे. वबगर ससचि ्ाणीिा्र सांस्िेिे 
धरणाच्या उ्यकु्त  ्ाणीसाठयाच्या  15 टक्क्या्ेक्षा जास्त एकां दर आरक्षण वबगर ससचि ्ाणी ्रुिठा योजिेकरीता 
मावगतले तर अशा सांस्िेिे ्ाटबांधारे विभागाला तयाप्रमाणात अांशदाि द्ािे लागते. काही धरणामध्ये 15 टक्क्याां्ेक्षा 
जादा ्ाणी व्ण्यासाठी आरवक्षत केले आहे. तिाव् सांबांवधत सांस्िेकडूि अांशदाि घेतलयाचे वदसिू येत िाही. उदा. 
धामणी मध्यम प्रकल् वज. कोलहा्रू, टेमघर प्रकल् वज. ्णेु ि मोरणा गरेुघर वज. सातारा. तयाच प्रमाणे महाराष्ट्र 
औद्ोवगक विकास महामांडळाच्या ्ाणी्रुिठा योजिेकवरता करण्यात येणारा ्ाणी ्रुिठा ्ाटबांधारे विभागाच्या 
योजिेच्या एकूण क्षमतेच्या 15 टक्क्याां्ेक्षा कमी असलयास ्ाटबांधारे विभागािे भाांडिली अांशदाि ि मागता 
्ाणी्रुिठा करािा अशी तरतदू आहे. महाराष्ट्र औद्ोवगक विकास महामांडळाच्या ्ाणी्रुिठा योजिेकवरता 
करण्यात येणारा ्ाणी्रुिठा ्ाटबांधारे विभागाच्या योजिेच्या एकूण क्षमतेच्या 15 टक्क्याां्ेक्षा जास्त असलयास 
महाराष्ट्र औद्ोवगक विकास  महामांडळाचा ्ाणी्रुिठा विचारात घेऊि फक्त तया प्रमाणात ्ाटबांधारे विभागाला 
महाराष्ट्र औद्ोवगक विकास महामांडळािे भाांडिली अांशदाि द्ाियाचे आहे. काही प्रकल्ामध्ये 15 टक्क्या्ेक्षा 
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जास्त ्ाणी म.औ.वि. मांहामांडळाकवरता आरवक्षत केलयाचे वदसिू येते. तिाव् अांशदाि घेतलयाचे वदसिू येत िाही. 
उदा. कोंडाणे प्रकल् वज. रायगड. 

 
प्रतयक्षात मात्र सध्या प्रतयेक जलाशयातिू होणा-या वबगरससचि ्ाणीिा्राची टक्केिारी ही तया तया धरणा  

िवजक असलेली शहरे, गािे आवण उद्ोग के्षत्र याांच्यासाठी होणा-या मागणीिर अिलांबिू असते.  सरासरीिे राज्यात 
सध्या एकूण वबगरससचि िा्र समुारे 20 टक्के आहे.  या िा्रातिू समुारे 80 ते 85 टक्के ्ाणी, साांड्ाण्याच्या 
स्िरु्ात ्रत वमळते.  मुांबई शहर आवण तेिील उद्ोग यातिू विमाण होणारे ि समदु्रात सोडले जाणारे साांड्ाणी 
आवण कोकणातील वबगरससचि िा्रातील काही ्ाणीिा्र सोडूि राज्यात विमाण होत असलेले सिभ साांड्ाणी 
अांशत: शधु्दीकरण प्रवक्रया करुि सकिा बहुताांश साांड्ाण्यािर काहीही प्रवक्रया ि करता तसेच िद्ात सोडले जाते, 
जे िहात िहात खालच्या जलाशयास जाऊि वमळते. 

 
 या प्रदवूर्षत साांड्ाण्याचा िा्र गरज आवण िाईलाज म्हणिू को.्. बांधा-यातिू, खाजगी िा शासकीय 
उ्सा ससचिाद्वारे ससवचत शेतीसाठी सिभत्र केला जात आहे. उदा.मळुा-मठुा िदीिरील को.्. बांधारे ि  ्रुांदर उ्सा 
ससचि योजिा.  िदीतिू िहाणा-या ्ाण्याचा व्ण्यासाठी स्त्रोत म्हणिूही िा्र केला जातो.  उरलेले साांड्ाणी 
जलाशयाला वमळालयािांतर तया ्ाण्याचा िा्र व्ण्यासाठी, उद्ोगाांसाठी ि ससवचत शेतीसाठी केला जात आहे.  
तयामळेु लोकाांचे आरोग्य प्रदवूर्षत ्ाण्यातिू विमाण  होणा-या आजाराांमळेु (water borne diseases) वबघडले आहे.  
ज्या के्षत्रात असे ्ाणी ससचिासाठी िा्रले जाते तेिील भजूल प्रदवूर्षत झाले आहे.  भजूलाचे शधु्दीकरण ही एक 
अिघड ि िेळ घेणारी खर्मचक प्रवक्रया आहे.  तयाचबरोबर अशा दवूर्षत ्ाण्याच्या ससचिातिू विमाण झालेलया 
शेतमाल उत्ादिाचे (भाजी्ाला, धान्य िगैरे) सेिि केलयामळेु लोकाांच्या आरोग्यािर दषु्ट््वरणाम झालयाचे 
दीघभकाळािांतर दृष्ट्टोत्त्तीस येण्याची शक्यता आहे. 
 
 एकूण ्ाणीसाठ्या्ैकी भविष्ट्यात होणा-या 25 टक्के वबगरससचि िा्रातिू 80 ते 85 टक्के ्ाणी 
्िुिा्रासाठी उ्लब्ध होईल.  ढोबळमािािे उ्लब्ध ्ाणी साठ्याच्या ते 20 टक्के (25x0.8=20) एिढे असेल.  
म्हणजेच एकूण ससवचत के्षत्रा्ैकी 20-21 टक्के के्षत्र हे साांड्ाण्याच्या ्िुिा्रािर अिलांबिू रहाणार आहे.  अिर्षभण 
िर्षात चाांगलया ्ाण्यािरील ससवचत के्षत्र कमी झाले तरी साांड्ाण्यािरील के्षत्रात फारसा फरक ्डणार िाही.  
जल्वरसांस्िा, भजूल आवण उत्ावदत शेतमाल याांची गणुित्ता चाांगली रहािी यासाठी विमाण झालेलया 100 टक्के 
साांड्ाण्यािर, ते ससवचत शेतीसाठी योग्य होईल ऐिढी प्रवक्रया करणे हे वबगरससचि िा्र करणा-याांिर 
(महािगर्ावलका, िगर्ावलका, ग्राम ा्ंचायत ि उद्ोग) बांधिकारक करािे.  शधु्दीकरण प्रवक्रयेस लागणा-या 
भाांडिली ि प्रतयािती खचासाठी ्ाणी िा्रणा-याांिर आिचयक ती कर आकारणी करण्यात यािी (Water user 
pays and Polluter pays).  उद्ोगाांसाठी शक्य तेिे साांड्ाणीच विमाण होणार िाही (zero effluent) अशी यांत्रणा 
उभारणे बांधिकारक करािे.  औद्ोवगक ्ाणीिा्राचे दर असे ठेिािेत की जास्त ्ाणी विकत घेण्या्ेक्षा विमाण 
झालेलया साांड्ाण्यािर प्रवक्रया करुि तयाचा ्िुिा्र करणे (Recycling) तुलिेिे स्िस्त व्हािे.  यासाठी 
आिचयक ते कायदे, वियम करण्यात यािेतच ्रांतु तया्ेक्षाही महतिाचे म्हणजे तयाांची कठोर्णे अांमलबजािणी 
होईल अशी यांत्रणा विमाण केली ्ावहजे.   वबगरससचि ्ाणीिा्र या्ढेु सतत िाढ जाणार असलयामळेु तयािर 
100% प्रवक्रया करण्याची जबाबदारी िगर्ावलका ि उद्ोग यािर टाकण्याचा कायदा करुि तयाची कठोर्णे 
अांमलबजािणी झाली तरच तयामळेु विमाण होणाऱ्या ग्रामीण-शहरी सांघर्षािर उ्ाययोजिा होईल. तसेच तयामळेु 
जलप्रिाहाांच्या प्रदरू्षणाचा ि प्रदवूर्षत ्ाणी ससचिासाठी िा्रलयामळेु विमाण होणाऱ्या भजूल प्रदरू्षणाचाही प्रचि 
सटेुल. असे झाले तर वबगरससचि िा्र मयादे्ेक्षा जास्त िाढला (जे काही जलाशयाबाबत आजही होत आहे) तरी 
तयाचा ससवचत के्षत्रािर फारसा ्वरणाम होणार िाही. 
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 यासाठी फेरिा्रातिू उ्लब्ध होणारे ्ाणी मोजणी वहशोब आवण गणुित्ता याांचे सांवियांत्रण होऊि तयाचा 
वहशोब ठेिला ्ावहजे ि तयाचे िार्मर्षक जललेखा अहिालात समािेश व्हायला ्ावहजेत.  विसगातिू उ्लब्ध 
झालेले, माििी प्रयतिातिू वितवरत झालेले ि फेरिा्रातिू उ्लब्ध झालेले ्ाणी या वतन्ही प्रकारातिू उ्लब्ध 
झालेलया ्ाण्याचा वहशोब ठेिणे ही िदी खोरे अवभरणाची जबाबदारी राहील. 
 
8.15 मोठे, मध्यम ि लघ ुप्रकल्प वनयोजनािंाठी आिश्यक विश्िािंाहगता (dependability) :- 

8.15.1  शासि ्वर्त्रक क्र.सांकीणभ-2002/(17/02) जसांअ, वदिाांक 24 वडसेंबर 2003 अन्िये शासिािे ्ाणी 
उ्लब्धता प्रमाण्त्र देण्याचे अवधकार मखु्य अवभयांता, जल विज्ञाि प्रकल्, िावशक याांिा प्रदाि केले आहेत. तसेच 
शासि ्त्र क्र. सांकीणभ-2003/(17/02) जसांअ, वदिाांक 20 एवप्रल 2004 अन्िये विदेश वदलेले आहेत  की 
मोठे/मध्यम प्रकल् जल वियोजि करतािा कें द्रीय जल आयोगािे वदलेलया मागभदशभक ततिािसुार तयाचे जल 
वियोजि 75 टक्के विचिासाहभतेिसुार करण्यात यािे. तसेच लघ ु्ाटबांधारे प्रकल्, कोलहा्रू ्द्धतीचे बांधारे याांचे 
जल वियोजि 50 टक्के विचिासाहभ तेिसुार करण्यात यािे. 

 खोरे/उ्खोरे विहाय उ्लब्ध ्ाण्याची आकडेिारी शासि ्त्र क्रमाांक सांकीणभ -2000/(17/02)जसांअ 
वदिाांक 20/10/2004 अन्िये उ्लब्ध झालेली आहे. तिाव् या िांतरही उ्खोऱ्यामध्ये बाांधण्यात आलेले मोठे, 
मध्यम ि लघ ुप्रकल् या वठकाणी उ्लब्ध झालेलया येव्याचा सिांगीण त्शील सांबांवधत महामांडळाांकडूि ्णूभ्णे 
उ्लब्ध ि झालयािे जल विज्ञाि प्रकल्ाला प्रतयक्ष येव्यािर आधावरत ्जभन्य प्रिाह ि सतेू्र विकवसत करता आली 
िाहीत ि खोरे /उ्खोरे विहाय उ्लब्धता काढता आली िाही. अशा ्वरस्स्ितीत शासि ्त्र क्रमाांक सांवकणभ-
2000/(17/02)जसांअ वदिाांक 20/10/2004 अन्िये उ्लब्ध खोरे/उ्खोरेविहाय उ्लब्ध ्ाण्याच्या  
आकडेिारीच्या ि तया तया उ्खोऱ्यातील अिजेु्ञय ्ाणी िा्राच्या मयादेत ििीि प्रस्तावित प्रकल्स्िळी ्ाणी 
उ्लब्धता विस्चचत करण्यासाठी स्िाविक येिा काढतािा बऱ्याच िेळा मध्यिती सांकल्वचत्र सांघटिा, िावशक याांिी 
विकवसत केलेलया ्जभन्यमाि - प्रिाह सतू्राचा िा्र करण्यात आलेला आहे. 
 
 जल विज्ञाि प्रकल्ाच्या दसुऱ्या टप्प्याचे कामकाज जागवतक बकेँच्या सहाय्यािे 5 एवप्रल 2006 ्ासिू 

सरुू झाले असिू माचभ 2014 ्यंत या टप्प्यातील कामकाज ्णूभ करण्याचा कायभक्रम आहे. या टप्प्यात जलशास्त्रीय 
अभ्यासासाठी विणभय ्रूक प्रणाली (वडसीजि स्ोटभ वसस्टीम) विकवसत करणे तसेच उविष्ट्ट ्तूी अभ्यास (्र्ज 
विव्हि स्टडी) करणेही अांतभूभत आहे. याच दरम्याि कें द्रीय जल आयोगाकडूि हायिॉलॉवजकल वडझाईि एडस् ही 
सांगणकीय प्रणाली विकवसत करण्यात येत असिू खोरे/उ्खोरेविहाय जलविष्ट््त्ती अभ्यास करणे तयाद्वारे सोयीस्कर 
होणार आहे. अद्ा्ही या प्रणाली विकसिाचे काम ्णूभ झालेले िाही. 
 

लाभव्यय प्रमाण:-(Benefit-cost Ratio)  

प्रकल् लाभदायक आहे सकिा िाही याकरीता लाभव्यय प्रमाण विचारात घेतले जाते.  तयाचप्रमाणे 
्ाटबांधारे  प्रकल्ाचे वियोजि करताांिा प्रकल्ाची विचिासाहभता महतिाची  आहे. एखादा प्रकल् 50%  
(dependability) विचिासाहभ तेला सांकल्ीत केला असेल तर एकूण 100 िर्षातील 50 िर्षभ सांकल्ीत साठा 
उ्लब्ध होईल असे गहृीत धरले जाते.सांकल्ीत साठा उ्लब्धीतील िार्मर्षक फायदे ि प्रकल्ाची िार्मर्षक सकमत 
घेऊि (Benefit cost ratio)  लाभव्यय प्रमाण काढले जाते. सदरील प्रमाण शासि मान्य गणुोत्तरात असेल तर 
प्रकल् मान्य केला जातो.प्रकल्ाचे लाभव्यय गणुोत्तर काढताांिा फक्त एका िर्षाचा विचार केला जातो. या्ढेु 
विचिासाहभ तेची कल्िा ही िर्षािर्षाला होणा-या उ्लब्धतेशी विगडीतिू करता 10 िर्षातिू प्राप्त होणा-या ्ाण्याच्या 
िा्राशी विगडीत करािी लागेल.  तयामळेु अलीकडे के.ज. आयोगसधु्दा 75% विचिासाहभता प्रकल्ाची छाििी 
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करतािा ससचिाच्या व्यिहायभतेचे तक्ते हे 20 िर्षासाठी करुि तयािरुि 75%  विचिासाहभतेत ठरितात.  तयाला 
अिसुरुि तिाकिीत 50% सकिा तयाखालच्या ्ारां्ारीक विचिासहभ तेचे वहशोब शेतक-याला वमळणा-या सेिचे्या 
10 िर्षाच्या स्स्ितीचे सांकलि असेल अशा ्ध्दतीिे या्ढेु माांडणे जायला हिते.  आधवुिक ्ाणी वितरण 
व्यिस्िेला कुशलता ही अशा आकड्यािरुि या्ढेु ठरिली जािी लागेल. 

 ्ाण्याच्या िाढतया गरजेमळेु ि उ्लब्धतेतील कमतरतेमळेु िेगिगेळ्या प्रकारच्या ्ाणी उ्योगासाठी 
िेगिगेळे प्रकल् राबिणे सिभत्र शक्य होईलसे वदसत िाही.  बहुउिेशीय ्ाणी साठिणीचे ि ्ाणी उचलणीचे प्रकल् 
आर्मिक दृष्ट्टीिे अवधक व्यिहायभ ठरण्याची अवधक शक्यता आहे.  तयासाठी मात्र व्या्क सांदभात विचार करु 
शकणारा वियोजिातमक गट महामांडळात अस्स्ततिात असणे आिचयक आहे.  िेगिगेळ्या प्रदेशाांच्या 
महामांडळाांसाठी असा गट महामांडळाांिी स्िाविक गरजाांच्या सांदभात स्िा्णे इष्ट्ट राहील.   

8.15 .2   लघ ु पाटबंधारे  तलाि ( स्िावनक स्तर ) यांची  पाणी  िंाठिण  क्षमता, पाणीिापर त्याचा 
वहशोब ि महिंलू ििंलुी 

         लघ ु्ाटबांधारे (तलाि)  स्िाविक स्तर  प्रकल्  ्ढुील प्रकारामध्ये मोडतात (0 ते 100 हेक्टर ससचि के्षत्र  
ि  150 सघमी ्ाणी साठिण  क्षमता  ्यंतचे तलाि  ि   101 ते 250 हेक्टर दरम्याि ससचि के्षत्र असलेले प्रकल्)  

        शासि ्वर्त्रक क्र.्ाऊ्-2006/610/(269/2006)/जसांऊ मांत्रालय मुांबई वदिाांक 7 ऑक्टोबर -2006 
(पवरवशष्ट 8.4) िसुार असे आदेश प्राप्त आहेत  की, 150 स.घ.मी. (5 द.ल.घ.फु.) ्ेक्षा अवधक क्षमतेच्या सिभ 
योजिाांिा  ्ाणी उ्लब्धता प्रमाण्त्र मखु्य अवभयांता जलविज्ञाि प्रकल्,िावशक याांचेकडूि घेणे आिचयक 
करण्यात येत आहे.  याचाच अिभ असा आहे की,150 स.घ.मी. ्ाणीसाठिण क्षमता मयादे्यंतचे प्रकल्ाांचे 
वियोजि करतािा  ्ाणी उ्लब्धता प्रमाण्त्राच्या अटीची आिचयकता िाही.  तिाव्  150 सघमी ्ेक्षा जास्त 
्ाणी साठिण क्षमता असलेलया प्रकल्ास  ्ाणी  उ्लब्धता प्रमाण्त्राची अट ठेिण्यात आलेली आहे.लघ ु
्ाटबांधारे प्रकल्ातांगभत सिभसाधारणत: लघ ुतलाि, गाितळी, को.्. बांधारे, ्ाझर तलाि इतयादी  कामे येतात. 

             जलसांधारण विभागातील ल.्ा. प्रकल्ातील सद्स्स्ितीचा अभ्यास केला असता 0 ते 100 हेक्टर ससचि 
के्षत्राच्या मयादेतील ि 150 सघमी ्ाणी साठिण क्षमता असलेलया प्रकल्ाांच्या कामाांची सांख्या एकूण 
ल.्ा.तलािाांच्या प्रमाणात  90 टक्के आहे  याांिा ्ाणी उ्लब्धतता प्रमाण्ात्राची अट वशिील करण्यात आलेली 
आहे. 101 ते 250 हे.ससचि क्षमता असलेलया ल.्ा. तलािाांची सांख्या केिळ 10 टक्के एिढी आहे.  

8.15.3  पाण्याचा वहशोब ि ििंलुी :-  

       स्िाविकस्तर अांतगभतच्या ल.्ा.तलािाांचा ससचिासाठी, व्ण्याच्या ्ाण्यासाठी, लाभधारकाांिी लाभ घेतला 
असलयामळेु ससचिके्षत्रात िाढ झालेली आहे. जलसांधारण विभागाचे  ल.्ा.तलािाांच्या कामािर वियांत्रण असले 
तरी कोठेही ्ाण्याचा वहशोब ठेिला जात िाही.तयामळेु महसलू विर्षयक लाभ शासिाकडे जमा होत िाही.  

8.15.4 महाराष्ट्र जलसां्दा विकास कें द्राकडे सवमतीचे यजमाि कायालय म्हणिू जबाबदारी सो्िली होती.  ते 
प्रकावशत करीत असलेलया िार्मर्षक जललेखा अहिालाांमळेु तयाांिा सवमतीचे काम सहज्णे करता येईल असे िाटले 
होते.  ्ण ज्या ्ध्दतीची मावहती व्यिच्छेद करुि हाती असणे आिचयक आहे, तयात अिेक उणीिा कें द्राच्या 
मावहती सांकलिात लक्षात आलया.  या्ढेु साततयािे विविध ्ैलूांिरची मावहती सतत गोळा होत रहािी, विचलेर्षण 
व्हािे ि विष्ट्कर्षभ शासिा्ढेु ि महामांडळाां्ढेु ठेिले जािे यासाठी केद्राच्या कायभ्ध्दतीचा विस्तार उ्यकु्त राहील.  
ज्या प्रकारची प्र्ते्र मावहती सांकलिासाठी सवमतीिे िा्रली ती ्ाहूि या मावहती कें द्रातफे साततयािे अशी मावहती 



564 
 

कें द्राकडे येत राहील ि वतची छाििी होत राहील अशी व्यिस्िा बसिािी लागेल.  तयात बाांधकाम खचाच्या 
विदेशाांकाांसाठी लागणा-या मावहतीचाही समािेश करािा लागेल. 

8.16 प्रकल्पािं परूक बाबी-इतर पायाभतू िंोयी :- 

 प्रकल्ाच्या उविष्ट्ट्तूीसाठी केिळ  प्रकल्ाांचे काम ्णूभ करणे एिढ्या्यंत कायभिाही सीवमत करणे योग्य 
होणार िाही. प्रकल्ाच्या लाभके्षत्राचा विकास ि ससचिके्षत्र ्णूभ्णे विकवसत होण्यासाठी प्रकल्ास आिचयक 
ठरणाऱ्या इतर ्रूक बाबींकडे/इतर ्ायाभतू सोयी विमाण करण्याकडेही लक्ष ्रुविणे गरजेचे आहे. या अांतगभत 
मखु्यत: खालील बाबी येऊ शकतात. 

i) शेती मालासाठीची बाजार्ेठ उ्लब्धता ि विक्री व्यिस्िा 
ii) शेती माल साठिणकुीसाठी ्रेुशा ि कायभक्षम व्यिस्िेची उभारणी करणे 
iii) शेतीसाठी कजभ ्रुिठा ि भाांडिल ्रुविणे, बसँकगच्या सेायीची उ्लब्धता. 
iv) शेती उत्ादि हे शेता्ासिू ग्राहका्यंत सकिा बाजार्ेठेत ्ोहोचविण्यासाठी चाांगलया प्रकारच्या रस्तयाांची 

व्यिस्िा. तसेच ससचि प्रकल्ाांच्या लाभके्षत्रात शेतरस्ते सधु्दा करण्याची गरज आहे. 
v) शेतमालािर आधावरत प्रवक्रया उद्ोगाांची उभारणी करण्याची गरज. जसे साखर कारखािे, का्सू प्रवक्रया 

उद्ोग, फळे ि भाज्या प्रवक्रया उद्ोग, तेलवगरण्या, डाळमील, रेशीम उद्ोग, तणृधान्य आधावरत उद्ोग इ. 
vi) कृवर्ष उद्ोग प्रिण वशक्षण ्द्धतीची व्यिस्िा, तसेच शेतकी शाळा असणे आिचयक आहे.  
vii) आिचयकतेप्रमाणे िीज ्रुिठ्याची व्यिस्िा करणे. 
viii) आांतरराष्ट्रीय के्षत्रात कोणतया शेतमालाला मागणी आहे, यासाठी उत्ावदत मालाचा दजा कसा ठेिािा 

लागेल, याची प्रवत हांगामा्िूी शेतकरी िगाला मावहती ्रुविण्यासाठी यांत्रणा विमाण करणे. 
ix) कृवर्ष सांशोधि ि प्रातयवक्षक प्रवतविवधक कृर्षी सांशोधिाची प्रातयवक्षके शेतकऱ्याांच्या शेतािर मोठया 

प्रमाणािर घेणे. 
x) मतस्यसांिधभि ि ्यभटि या दोि ि तयािरु्षांवगक उ्क्रमाांचा विकास करणे. 
 

8.17   शािंनातरे्फ सिंचन  विकािंािंंबंधी हाती घेतलेली कायगिाही 
     राज्य शासिािे खालील कायभिाही या ्िूीच हाती घेतलेली आहे. 

i. प्रकल्पांचे जललेखा परीक्षण ि स्स्िरवचन्हांकन :- 

्ाण्याचा ्णूभ क्षमतेिे िा्र होण्यासाठी ि विमाण झालेली ससचि क्षमता ि प्रतयक्ष िा्र यातील अांतर कमी 
करण्यासाठी मोठ्या, मध्यम ि लघ ु असे एकूण 2110 प्रकल्ाांच्या बाबतीत जललेखा ्रीक्षण (Water audit) 
करण्यात येत असिू ससचि व्यिस्िा्िाची कायभक्षमता िाढविणेच्या दृष्ट्टीिे व्यिस्िा्ि शास्त्रातील स्स्िर-वचन्हाांकि 
सांकल्िेिसुार एकूण 263 प्रकल्ाांचे स्स्िर वचन्हाांकि (Benchmarking) करण्यात येत आहे. 

ii. महाराष्र जलिंंपत्ती वनयमन प्रावधकरण (MWRRA): 

महाराष्ट्र जलसां्त्ती वियमि प्रावधकरण अवधवियम मे 2005 मध्ये ्ावरत करण्यात आला.  या 
अवधवियमािसुार, राज्यातील उ्लब्ध जलसां्त्तीचे ्ाण्याच्या हक्कदाराांमध्ये समन्यायी िाट् करणे, ्ाणी हक्काचा 
कोटा विधावरत करणे ि ्ाणी िा्राचे ठोक दर ठरिणे इतयादी काये प्रावधकरणाच्या कके्षत येतात. ऑगस्ट 2005 
मध्ये प्रावधकरणाची स्िा्िा झाली. जलके्षत्रात अशा प्रकारचे प्रावधकरण स्िा्ि करणारे महाराष्ट्र हे देशातील 
्वहलेच राज्य आहे.  या प्रावधकरणाची प्रमखु कामे खालीलप्रमाणे आहेत. 
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अ) खोरे / प्रकल् स्तरािर विविध िगातील िा्रकतयांमध्ये ्ाणीिा्राच्या हक्काचा कोटा 
विस्चचत करणे, वियमि करणे आवण तयाचे िाट् करणे. 

ब) ्ाणीिा्राच्या हक्काांचे हांगामी / िार्मर्षक वियमि करणे. 

क) ्ाण्याच्या विविध िा्रासाठी ्ाणी्ट्टीचे दर विस्चचत करण्यासाठीची व्यिस्िा बसविणे, तयाचे 
वियमि करणे. 

ड) सि 2010 ते 2013 साठीचे ठोक जलदर महाराष्ट्र जलसां्त्ती वियमि प्रावधकरण याांिी 30 मे 
2011 रोजी विस्चचत केले आहेत. 

 प्रावधकरणास इतर काही अवधकाराबरोबर ्ाणी िा्र हक्काचे िेगिेगळ्या प्रिगामध्ये वितरण आवण 
समन्यायी ततिािर वितरणाच्या हक्कदारीला मांजरुी देण्याचे अवधकार आहेत.  महाराष्ट्र राज्याच्या जलसां्दा 
विभागाशी विचार विविमय करुि सरुुिातीस कृष्ट्णा खो-यातील 6 प्रकल्ािर 2 िर्षाकरीता ्ाणी िा्र हक्काची 
सांकल्िा प्रावधकरणाकडूि प्रस्तावित करण्यात आली आहे.  या 6 ्िदशी प्रकल्ाांच्या अिभुिािरुि ि 
विष्ट्कर्षािरुि हक्कदारी विस्चचत करण्याची व्याप्ती सरुुिातीस एका िदी खो-यामध्ये आवण तदिांतर 6 िर्षाच्या 
कालािधीत सां्णूभ राज्यभर िाढविण्याचे प्रस्तावित आहे.  या्ढुील दर विस्चचतीमध्ये ्ाण्याचे कमतरता मलुय हे 
िेगिगेळ्या हिामाि विभागाप्रमाणे िेगिगेळे असणार आहे याचाही विचार प्रवतसबबीत होणे इष्ट्ट राहील. 

iii. महाराष्र सिंचन पध्दतीचे शेतक-यांकडून व्यिस्िापन कायदा-2005 (MMISF): 

्ाण्याचे समन्यायी िाट् व्हािे ि ्ाण्याचा िा्र काटकसरीिे व्हािा यासाठी महाराष्ट्र शासिािे "महाराष्ट्र 
ससचि ्द्धतीचे शेतक-याांकडूि व्यिस्िा्ि कायदा-2005" सांमत केला आहे.  ससचि प्रकल् ्णूभ झालयािर तयाचे 
प्रचलि ि व्यिस्िा्ि लाभधारकाांकडूि ि लाभधारकाांसाठी होण्याकवरता महाराष्ट्राच्या ससचि विकासाचे उविष्ट्ट 
ठेिणारा ि ्चु्छ भागातील शेतक-याांच्या गरजाांची जाण ठेिणारा कायदा महाराष्ट्र शासिािे अांमलात आणला आहे.  
सदरील कायद्ामळेु जलसां्दा विभागाकडूि िैयस्क्तक शेतक-याला ्ाणी वदले जाणार िाही तर केिळ ्ाणी िा्र 
सांस्िेलाच घिमा्ि ्ध्दतीिे ्ाणी उ्लब्ध करूि वदले जाईल.  शेतक-याांिा ्ाणीिा्र सांस्िेकडूि समन्यायी 
्ध्दतीिे हक्काचे ्ाणी घिमा्ि ्ध्दतीिे वमळेल.  प्रकल् आवण ्ाणी याबाबतची मालकी हक्काची जाणीि 
शेतक-याांिा होईल.  शासकीय प्रशासिाचा आकार आिचयक तेिढा राहील.  या कायद्ाचा यिोवचत िा्र करुि 
शेतकरी एकवत्रत काम करुि कृर्षी उत्ादकता िाढितील अशी शासिाची अ्ेक्षा आहे. 

iv. महाराष्र जलके्षत्र िंधुार प्रकल्प: 

 राज्यात ससचि विकासाचा इवतहास तसा जिुा आहे. ्णूभ झालेलया मोठया, मध्यम ि लघ ु ्ाटबांधारे  
प्रकल्ाांची दरुूस्ती, आधवुिकीकरण करुि ससचि प्रणाली ससु्स्ितीत आणणे, शेतकऱ्याांच्या व्यिस्िा्िातील 
सहभागािे तयाांचे उत्न्ि िाढविणे या दृष्ट्टीिे जागवतक बकेँच्या साहाय्यािे महाराष्ट्र जलके्षत्र सधुार प्रकल् 
राबविण्यात येत आहे. रु. 1860 कोटी खचाच्या या कायभक्रमात 286 ्णूभ झालेलया प्रकल्ािरील 6.68 लक्ष हेक्टर 
लाभके्षत्र ्िु:स्िाव्त करण्याबरोबरच 291 धरण सरुवक्षततेची कामे अांतभूभत करण्यात आली होती. जागवतक 
बकेँकडूि एकूण रु. 1535 कोटी अिभसहाय्य प्राप्त होणे अ्ेवक्षत होते. महाराष्ट्र जलके्षत्र सधुार प्रकल्ािर माचभ 
2012 अखेर रु. 1316 कोटी म्हणजेच एकूण  प्रकल् सकमतीच्या 71 टक्के इतका खचभ झालेला असिू जागवतक 
बकेँकडूि रु. 1004 कोटी इतक्या खचाची प्रवत्तूी झाली आहे. आता्यंत 161 योजिाांची कालिा ्िु:स्िा्िा 
कामे, 216 प्रकल्ाांची धरण सरुक्षा कामे ्णूभ झालेली आहेत. 764 ्ाणीिा्र सांस्िाांिा वितरण प्रणालीतील ्ढुील 
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व्यिस्िा्ि ि देखभालीसाठी हस्ताांतवरत करण्यात आली आहे. ्ाणी िा्र सांस्िाांतफे फक्त तयाांच्या कायभके्षत्रात 
करण्यात येणाऱ्या स्िा्तय कामाकरीता रु. 500 प्रवत हे. (रु. 200 हे. प्रवत हे. रोख ि रु. 300 प्रवत हे. रोख सकिा 
मजरूीच्या स्िरु्ात) इतक्या खचाच्या मयादेत सहभाग आहे. कालिा ्िुस्िा्िेच्या कामािर देखरेखीसाठी कां त्राट 
व्यिस्िा्ि सवमती (Contract Management Committee) स्िा्ि करण्यात आले आहे. या सवमतीमध्ये 
्ाणीिा्र सांस्िाांचे दोि प्रवतविधी असिू विविदा विस्चचती्ासिू ते काम ्णूभ होई्यंतच्या प्रवक्रयेमध्ये सवमतीचा 
सहभाग असतो. 

जागवतक बकेँच्या मान्यतेिे वियकु्त केलेलया त्रयस्ि सवियांत्रण ि मलूयाांकि अवभकरणािे केलेलया 
अभ्यासािसुार, प्रकल्ाच्या अांमलबजािणीमळेु ्ाणीिा्र कायभक्षमता 78.5 हे. प्रवत दशलक्ष घ.मी. िरुि 105 हे. 
प्रवत दशलक्ष घ.मी. झाली आहे. तसेच सि 2004-05 च्या सकमत ्ातळीिसुार कृवर्ष उत्न्ि रु. 3532 प्रवत सहस्त्र 
घ.मी. िरुि 5032 प्रवत सहस्त्र घ.मी. एिढे िाढले आहे. 

 v) वचबड/खराबा जवमनीची पनुस्िापना. 

1)  खराब  के्षत्र  वनमाण  होण्याची  कारणे:-  राज्यातील  प्रकल्ाांच्या  लागिड के्षत्रातील  जवमिी  प्रामखु्यािे  
्ढुील कारणाांमळेु ्ाणिळ ि क्षारयकु्त होतात. 

1) कालिा /वितवरका या सारख्या वितरण प्रणालीतिू होणारी ्ाण्याची गळती. 

2) व्काांसाठी आिचयकते्ेक्षा जास्त ्ाण्याचा िा्र. 

3) िैसर्मगक िालयाांिर अवतक्रमण ि तयाांचे देखभालीचा अभाि. 

 ससचि के्षत्रा खालील जवमिींमध्ये  मोठया  प्रमाणािर खराबा के्षत्र  विमाण  होते ि  तयामळेु  ससचि 
के्षत्रामध्ये  घट होते. 

2)  वनरीक्षणाखालील के्षत्राची िस्तवुनष्ठ मावहती:-  

 एकूण 47.37 लक्ष हेक्टर विर्ममत ससचिक्षम के्षत्रा्ैकी 13 लक्ष हेक्टर के्षत्राची  ्ाटबांधारे  सांशोधि ि 
विकास सांचालिालया माफभ त विरीक्षणे घेण्यात  येतात. तयामळेु राज्यातील विर्ममत ससचिक्षम  खराबा  के्षत्राबाबतची 
िस्तुविष्ट्ठ मावहती प्राप्त  होत िाही. यासाठी सिभ विर्ममत ससचिक्षम के्षत्र ्ाटबांधारे सांशोधि ि विकास 
सांचालिालयास  विरीक्षणासाठी  हस्ताांतवरत  होणे आिचयक आहे.म्हणजे राज्याच्या खराबा  के्षत्राबाबतचे िस्तुविष्ट्ठ 
वचत्र प्रवतिर्षी प्राप्त होऊ शकेल. 

  *  खराबा के्षत्र प्रतयक्ष विमाण झालयािांतर तया वठकाणच्या विमूभलि योजिाांची कामे ्णूभ होई्यंत समुारे 3-4 
िर्षभ लागतात.  

 *  या बावधत के्षत्रात खराबा के्षत्रासाठी चर योजिाांिा प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अवधकार सध्या शासि 
स्तरािर आहेत. हे अवधकार या योजिाांची सांख्या ि तयाांची मयावदत आर्मिक व्याप्ती लक्षात घेता 
सांचालिालय स्तरािर  वदलयास ही कामे जलद गतीिे ्णूभ  होतील. 
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3)  खाजगी उपिंा सिंचन के्षत्रातील चर योजना :-  

 शासिाचे सि 1981 च्या विणभयािसुार खाजगी उ्सा ससचि के्षत्रात,शासि खचािे चर योजिाांची कामे 
हाती घेतली जात िाहीत.फक्त सिेक्षण करुि अांदाज्त्रके ्ढुील कायभिाहीसाठी  सांस्िेस/ग्राम ा्ंचायतीस हस्ताांतवरत 
केली जातात. सांस्िेिे/ग्राम ा्ंचायतीिे तातडीिे कामे करणे अ्ेवक्षत आहे. 

4) सिंचन के्षत्रात पाण्याच्या वझरप्यामधनू  पनुगउपयोगािंाठी प्राप्त  होणा-या पाण्याचे महाराष्राच्या 
विविध भागातील प्रमाण. 

 ससचि के्षत्रात ्ाण्याच्या वझरप्यामधिू ्िुरउ्योगासाठी प्राप्त होणा-या ्ाण्याचे महाराष्ट्राच्या विविध 
भागातील प्रमाण, याबाबत (सांचालिालयातांगभतच्या महाराष्ट्र राज्यातील ्णूभ झालेलया चर योजिाांचे विसगभमा्ि 
दरिर्षी तीिही हांगामात करण्यात येते.सांचालिालयातफे केले जाणारे चर योजिाांमधील विसगभमा्ि हा 
मखु्यतिकेरुि  चर  योजिा ही सांकल्िाप्रमाणे कायास्न्ित आहे.हे ्ाहण्यासाठी करण्यात येते.जेणेकरुि योजिेचे 
सांरवक्षत के्षत्र अबावधत राहण्यास मदत होते.) प्रकल्ाच्या ससचि के्षत्रातील ्ाण्याच्या वझरप्याची गणिा या 
सांचालिालयमाफभ त होत िाही. (तसेच चर योजिेिरील विसगभ /वझर्ा हा मखु्य  िाला िदी प्रिाहात सोडण्यात येतो.) 
सदर प्रिाहाचे व्यिस्िा्ि हे व्यिस्िा्ि विभागामाफभ त केले जाते. तयाचा वहशोब ठेिणे आिचयक आहे. 

8.18  एकास्त्मक राज्य जल आराखडा 

 महाराष्ट्र जलसां्त्ती  वियमि  प्रावधकरण अवधवियम 2005 मधील कलम 15 िसुार िदी खोरे 
अवभकरणामाफभ त  खोरेविहाय ि उ्खोरेविहाय जल आराखडे तयार कराियाचे  आहेत, सद्स्स्ितीत राज्यातील 
्ाच ्ाटबांधारे विकास महामांडळाांचे रु्ाांतरण  िदीखोरे अवभकरण म्हणिू  झालेले िाही. तिाव्  या ्ाचही  
महामांडळातांगभत  खोरेविहाय ि उ्खोरेविहाय जल आराखडे तयार करणे चाल ूआहे. म.ज.वि.प्रा. अवधवियम कलम 
15  िसुार राज्य जल मांडळाची  रचिा  करण्यात आलेली आहे. या  राज्य जल मांडळाचे अध्यक्ष  मखु्य  सवचि 
आहेत.  हे राज्य जल मांडळ, खोरे ि उ्खोरेविहाय  जल आराखडयाांचे एकत्रीकरण करुि तयाचा  एकास्तमक राज्य 
जल आराखडा मसदुा तयार करेल ि ते मा.मखु्यमांत्री अध्यक्ष असलेलया राज्य जल ्वरर्षदेच्या मान्यतेसाठी सादर 
करणे अ्ेवक्षत आहे.म.ज.वि.प्रा. अवधवियम कलम 16 िसुार राज्य जल ्वरर्षदेची  रचिा  विस्चचत करण्यात 
आलेली आहे. 

 राज्य जल मांडळाकडूि  सादर करण्यात येणा-या  मसदु्ात  एकास्तमक राज्य जल आराखाडयाच्या 
मसदु्ाबाबत राज्य जल  ्वरर्षदेच्या बैठकीत चचा/आिचयक तया सधुारणा करण्यात येतील.राज्य जल ्वरर्षदेिे 
अशा ्ध्दतीिे मान्यता वदलयािांतर तो एकास्तमक राज्य जल आराखडा म्हणिू स्िीकारला जाईल ि अशा एकास्तमक 
राज्य जल आराखडयाचे  ्िुर्मिलोकि  दर ्ाच  िर्षािांतर  करण्यात येईल. 

 गोदािरी  खोरे हे राज्याचे विम्मे के्षत्र व्या्ते.या खो-याची 30 उ् खो-यामध्ये  विभागणी  करण्यात आलेली 
आहे.एका उ्खो-याचा सरासरी आकार 5 लक्ष हेक्टरच्या आस्ास आहे.्षृ्ट्ठ भागािरील एकूण ्ाणी, भजूलातिू  
उ्लब्ध होऊ शकणारे ्ाणी, साांड्ाण्यािरील  प्रवक्रयेतिू  विमाण  होणारे  ्ाणी ,याचा  वहशोब माांडूि,आधवुिक 
ससचि ्ध्दतीचा सािभवत्रक्णे िा्र करुि ससचि के्षत्रामध्ये वकती िाढ होईल याचा अभ्यास करण्यात येत 
आहे.गोदािरी  खो-यातील  या उ्खो-याांचा  आराखडा  तयार  करण्याचे  महामांडळस्तरािरील काम जिळजिळ 
अांवतम टप्प्यात आले आहे. इतर महामांडळाांतगभतही  तयाांचे अांतगभत असलेलया  खो-याांचे  बहृत आराखडे  तयार 
करण्याचे काम हाती घेण्यात येत आहे.  या कामास गती देऊि एकास्तमक राज्य जल आराखडा तयार करण्याची  
कायभिाही  प्राधान्यािे  ्णूभ  करण्याची  गरज  आहे. 
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पाणी  वितरण िंंस्िा आवण िंामावजक िेंिाभािी िंंस्िा.  

 वितरण व्यिस्िेचे ्वरचालि यशस्िी होण्यासाठी ताांवत्रक बाबींखेरीज लाभािींच्या सामवुहक सहकायाची  
प्रशासिाला आिचयकता असते. ्रांतु असे सहकायभ उ्लब्ध होण्यात ्षु्ट्कळ अडचणी येतात ि तया सोडविण्यात 
प्रशासिाचा िेळ िाया जातो. प्रचवलत कायद्ाप्रमाणे लाभससचि  प्रकल्  वितरण  प्रणालीसवहत  ससचि  
व्यिस्िा्ािासाठी  लाभधारकाांच्या  ्ाणीिा्र सांस्िाकडे  सो्िाियाचे आहेत.  तत्िूी  ससचि  प्रकल्ाच्या 
वितरण प्रणालीतील त्रटुी  दरू  करुि ते ्ाणी वितरणासाठी सक्षम करण्याची गरज आहे. जेणे करुि  वितरण 
व्यिस्िेचे  ि  लाभके्षत्राचे  ससचि  व्यिस्िा्ि  ्ाणी  िा्र  सांस्िाांिा  हस्ताांतवरत  करण्यात  अडचण राहणार 
िाही. 

8.19  सिंचनाच्या पध्दतीची िंद्यस्स्िती:  

        व्काला प्रिाही ससचि ्ध्दतीची  वििड करतािा  ्ाणी  िाया  ि जाता  आवण  जवमिीचे िकुसाि  ि करता  
व्काांची  ्ाण्याची  गरज  भागिली  जािी  हे ्ावहले  जाते आवण  तया  व्का्ासिू  कमी  खचात चाांगलया  प्रतीचे  
भर्रू  उत्ादि  वमळािे ही अ्ेक्षा असते.  ्रांतु प्रिाही ससचिाच्या काही अांगभतू मयादा असलयामळेु प्रतयेक 
्ाणी्ाळीत साधारण्णे 10 सेंमी ्ेक्षा कमी ्ाणी व्काला देता येत िाही.  व्काची गरज या्ेक्षा कमी असेल तर 
जास्तीचे ्ाणी जवमिीत खोलिर मरुते सकिा बाष्ट््ीभििािे बराच िाश होतो.  तया तलुिेिे आधवुिक ससचि 
्ध्दतीमध्ये व्कास रोज/वदिसाआड हि े तेिढे ्ाणी देता येते ि बाष्ट््ीभिि िाशही कमी होतो.  या सिभ  
दृष्ट्टीकोिातिू  वठबक  ससचि  ्ध्दतीचा अिलांब द्राक्ष, केळी, सांत्रा, मोसांबी, सलब,ू डासळब, ्ेरु, वचकू, उस, का्सू 
इतयादी व्काांिा फायदेशीर आहे.   ्रांतु जनु्या ससचि प्रकल्ाांच्या  लाभके्षत्रात  भात, ज्िारी, बाजरी, मका, गहू, 
हरभरा इतयादी  जास्त के्षत्रािर  घेतलया जाणा-या प्रमखु व्काांिा आधवुिक ्ध्दतीचा िा्र होणे िवजकच्या काळात 
तरी आर्मिकदृष्ट््ा ्रिडेल असे िाटत िाही.  प्रकरण क्रमाांक 1 मध्ये िमदू केलयाप्रमाणे सवमतीिे सांकवलत 
केलेलया मावहतीिसुार जिू 2010 ्यंत सिभ प्रणालींद्वारे महाराष्ट्र राज्यात एकूण विमाण झालेले ससचि के्षत्र 83.23 
लक्ष हेक्टर आहे.  तया्ैकी राज्यस्तरीय प्रकल्ाद्वारे 45.91 लक्ष हेक्टर (प्रिाही ससचिाद्वारे), 7.83 लक्ष हेक्टर 
स्िाविक स्तरीय प्रकल्ाांद्वारे (प्रिाही ससचिाद्वारे प्रतयक्ष) 1.14 लक्ष हेक्टर शेततळ्याांद्वारे ि 28.35 लक्ष हेक्टर 
भजूलाद्वारे ससचि के्षत्र विमाण झाले आहे.  एकूण 83.23 लक्ष हेक्टर ससचि के्षत्रा्ैकी (45.91+7.83)=53.74 लक्ष 
हेक्टर ससचि  के्षत्रािर अजिूही प्रिाही ससचि ्ध्दतीिे  ्ाणी  वदले जात आहे. तयामळेु प्रिाही ससचिात व्काला 
्ाणी देण्याच्या ज्या ्ध्दती आहेत, तयातील कायभक्षम ्ध्दती रुढ करणे  हा  या्ढुील एक मोठा कायभक्रम राहणार 
आहे. तयात ज्िारी, गहू, बाजरी, सोयाबीि, हरभरा, मगू, इतयादी  व्काांिा  वशफारस  केलेली  सारा ्ध्दत का्सू, 
िाांगे, वमरची, टोमटॅो,  बटाटे,  अशा व्काांसाठी  वशफारस केलेली सरी िरांबा ्ध्दत या ्ध्दती आ्ा्लया ्रीिे 
उ्यकु्त आहेत. तरी सधु्दा शेतकरी ज्िारी, बाजरी, हरभरा, सयुभफूल या हांगामी व्काांिा योग्य रािबाांधणी ि करता 
मोकाट ्ध्दतीिे ्ाणी ्रुिठा करतािा वदसतात.  तयात बरेच ्ाणी  िाया जाते. यािरुि असे िाटते की, आ्ण 
अजिूही उ्यकु्त असलेले तांत्रज्ञाि शेतक-याां्यंत ्ोहोचविण्यात अ्यशी ठरलो आहोत. तसे ्ावहले तर सारे, 
सरी, िाफे इतयादी प्रकारची  रािबाांधणी  करणे अिघड िाही. तरी  ्ण मोकाट सकिा फडकी ्ध्दतीिे  ्ाणी देऊि 
बहुमलूय ्ाणी िाया जात आहे. व्काच्या प्रकारािसुार योग्य ्ध्दतीची वििड करणे ि तयािसुार ससचि करणे, 
याबाबत अवधक प्रबोधिाची गरज आहे. 

 या सिभच  बाबी  लक्षात घेऊि ससचि आयोगािे असे म्हटले आहे की,  ्ाणी  िा्र  सांस्िेला  फक्त ्ाणी 
मोजिू देऊि  भागणार  िाही  कारण  ्ाणी  मोजिू  वदलयािांतर  ्ाणी द्ाियाची  ्ध्दत  अशीच राहणार असेल तर  
अ्ेवक्षत के्षत्र  ससचिाखाली  येणार  िाही  ि जास्त  शेतक-याांिा तयाचा लाभ व्हािा हा हेत ूसाध्य होत िाही.  म्हणिू 
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योग्य अशा प्रिाही ससचि ्ध्दतीचा अिलांब व्हािा यासाठी  कसोशीचे प्रयति झाली  ्ावहजेत. तयासाठी शेतकरी 
समहुाांची ससचिाची तरलता लक्षात घेऊि क्षमता बाांधणी होणे अतयांत गरजेचे आहे. 

8.20  सिंचन व्यिस्िापनामध्ये िेंिाभािी िंंस्िाचा िंहभाग:- 

 शेतक-याांिा  तसेच ्ाणी िा्र  सांस्िाांिा  या बाबत अवधक मावहती  देण्यासाठी  ससचि व्यिस्िा्िामध्ये 
सेिाभािी / स्ियांसेिी सांस्िाांची वियकु्ती करुि तयाांचा समािेश करािा. 

 रािबाांधणीचे फायदे,स्ाटी करणाचे फायदे, जवमिीच्या प्रकारािसुार उतार, सा-याांची  लाांबी वकती असािी, 
रुां दी वकती असािी, सा-यात  ्ाण्याचा प्रिाह  वकती सोडािा, ्ाणी बांद  करण्याची िेळ वकती ( कट ऑफ  टाईम ) 
असािी,  इतयादी  बाबत  ि इतर कायभक्षम प्रिाही  ससचि  ्ध्दती  बाबत सविस्तर  मावहती  शेतक-याांिा ्रुिली 
जािी. तसेच रािबाांधणीचे  प्रातयवक्षक शेतक-याांच्या शेतािर आयोवजत करािे यासाठी  शेतक-याांचे  प्रवशक्षण 
तयाांच्या शेतािरच  होत  राहणे आिचयक आहे. म्हणिू रािबाांधणी  ससचिाखालची  सयुोग्य ्ीकरचिा  ि ससचि 
्ाण्याची  आितभिे  याचे शास्त्रशधु्द वशक्षण देण्यासाठी सेिाभािी  सांस्िाव्दारे  "ससचि ्िकाांची" विविध 
लाभके्षत्रात िेमणकू होऊि तयाांच्या माध्यमातिू  साततयािे  प्रयति होऊि  लाभके्षत्राचे  ्वरितभि घडिूि आणणे  
आिचयक आहे. अशा प्रकारची  ससचि्िके  महाराष्ट्रात विमाण  करण्यात  आली होती. ्रांतु  आता अशा 
प्रकाराच्या  ्िकाची  गरज  राहणार  िाही अशा चकुीच्या समजतुीमळेु  ती  बांद  करण्यात  आली. तयाांची 
्िु:स्िा्िा सेिाभािी  सांस्िाांव्दारे सिभ िव्या लाभके्षत्रािर तयाांचा   विस्तार, ही सधुारणा तातडीिे होणे आिचयक 
आहे. 

 विविध व्काांिा तयाांच्या  िाढीसाठी  खरोखर वकती ्ाण्याची  गरज असते ि ती  हिामािाच्या  ि 
जवमिीच्या  कोणतया  घटकाांिर कशी अिलांबिू असते या बाबत कृवर्ष विज्ञािात आता बरेच सांशोधि  झाले 
आहे.यािरुि असे वदसते की,ता्माि,हिेतील  आद्रभता, सयूभप्रकाश, िा-याचा िेग ि व्काच्या िाढीची अिस्िा या 
प्रमखु घटकाांिर  व्काांची  ्ाण्याची  िास्तविक  गरज अिलांबिू असते. 

 व्कािे िाढीसाठी  प्रतयक्ष िा्रलेले तसेच उतसर्मजत केलेले ्ाणी मोजिू तयाची साांगड  िरील  विविध 
घटकाांशी  घालणारी िेगिेगळी सतेू्र माांडण्यात  आली आहेत.  तयामळेु  कोणतयाही  वठकाणी  व्काच्या हांगामातील  
हिामािाप्रमाणे ्ेरणी  ते  काढणी  या  कालािधीतील व्काांची  रोजची  ि  एकूण  ्ाण्याची गरज काढता येऊ 
शकते.या िव्या सांशोधिामळेु ससचिाच्या ्ाण्याची कायभक्षमता मोजण्याचे सांदभभ अमलूाग्र बदलले आहेत. 

8.21 सिंचनािंाठी खाजगी के्षत्रातून भांडिली गुंतिणकू 

 सध्या प्रगती्िािर असलेलया प्रकल्ाांचा उिभवरत खचभ आवण दरिर्षी होणारी तरतदू ्हाता जलसां्वत्त 
विकास प्रकल्ाांमध्ये खाजगी के्षत्रातिू काही भाांडिली गुांतिणकू होईल काय याचा विचार करणे आिचयक िाटते.  
गेलया 15-20 िर्षात रस्ते बाांधणी, मोठे ्लू उभारणी आवण धरण ्ायथ्याशी जलविद्तु प्रकल्ाांमध्ये ब-याच मोठ्या 
प्रमाणािर खाजगी के्षत्रातिू गुांतिणकू होत आहे.  रस्ते ि ्लू या कामािांतर आकारलया जाणा-या ्िकरातिू (toll 
tax) केलेलया गुांतिणकूीिर खात्रीशीर्णे ्रतािा वमळतो.  तर जलविद्तु प्रकल्ाांतिू विमाण झालेली िीज राज्य 
विद्तु मांडळाला विकूि विस्चचत दरािे ्रतािा वमळतो.  तयाचप्रमाणे ्ाटबांधारे प्रकल्ातिू विस्चचत असा ्रतािा 
वमळण्याची शक्यता असेल तरच गुांतिणकूदार तयासाठी ्ढेु येतील. 

 धरणाच्या कामात सकिा उ्सा ससचि योजिेचे ा्ं्हाऊस ि रायसझग मेिच्या कामात कोणीही 
गुांतिणकूदार गुांतिणकू करण्यास तयार होणार िाही.  मखु्य कालव्याच्या कामातील गुांतिणकूही तयाांिा आकर्षभक 
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िाटणार िाही.  कालिा ि उ्सा ससचि योजिेच्या कालव्या्ासिू विघणा-या वितवरकाांचे भाांडिली खचाचे  काम ि 
तयािरील आधवुिक ससचि ्द्धती (वठबक/तरु्षार) िा्रूि बहुमलूयदायी व्काांसाठी ससचि, असा प्रस्ताि ्रतािा 
वमळण्यासाठी व्यिहायभ ठरण्याची शक्यता आहे.  सध्या खाजगी के्षत्रातिू विवहरींिर वठबक/तरु्षार यांत्रणा बसविली तर 
वमळालेले अिदुाि विचारात घेऊि केलेली गुांतिणकू 3 ते 5 िर्षात ्रत वमळू शकते (payback period).  
काकँ्रीटचे अस्तरीकरण केलेलया वितवरका ि चा-या सकिा तयाऐिजी बांद िळ्यातिू दाबािे शेता्यंत ्ाणी िेऊि 
वठबक/तुर्षार यांत्रणेिे ्ाणी देणे आवण बहुताांश के्षत्रािर बहुमलूयदायी व्के घेणे यासाठी ठेकेदाराला भाांडिली 
गुांतिणकू करािी लागेल. 

 लाभधारकाांिा ही मलूयदायी व्के घेता यािीत म्हणिू वबयाणे/रो्े, जलविद्राव्य खते, कीडिाशके याांचा 
्रुिठा, व्के घेण्यासाठी ताांवत्रक सलला आवण उत्ावदत मालाची विक्री व्यिस्िा आवण भािाची हमी, ही 
गुांतिणकूदाराची जबाबदारी राहील.  गुांतिणकूदाराला तयासाठी ्ाणीिा्र सांस्िाांबरोबर करार करािे लागतील.  
शेतमाल विक्रीतिू प्रवत हेक्टरी ठराविक रक्कम का्िू उरलेले ्ैसे शेतक-याांिा वदले जातील.  शेती ही जमीि 
मालकाकडूिच केली जाईल.  घिमा्ि ्द्धतीिे शासिाकडूि ्ाणी वदले जाईल.  तया वठकाणा्ासिू ्ढुील सिभ 
यांत्रणेची ऊभारणी, िा्र ि देखभाल दरुूस्ती गुांतिणकूदाराकडूि केली जाईल.  कालव्याच्या सरुुिातीच्या जेिढ्या 
के्षत्रािर अिर्षभण िर्षातही बारमाही व्काांिा ्ाणी देणे शक्य होईल तेिढ्याच के्षत्रािर ही योजिा राबविता येईल, 
कारण   तयामळेु केलेलया गुांतिणकुीिर दरिर्षी ्रतािा वमळेल याची खात्री होईल.  वमळणा-या खात्रीशीर 
्रताव्यामळेु अशा योजिाांमध्ये गुांतिणकू करण्यास गुांतिणकुदार ्ढेु येतील असे िाटते.  असे काही ्िदशभक 
प्रकल् प्रिमत: काही मोठ्या प्रकल्ाांिर राबविले ्ावहजेत.  तयाांच्या अिभुिािािांतर याबाबत योग्य असे धोरण 
ठरविता येईल. 

 उ्सा ससचि योजिेबाबत जेिे ्ाण्याच्या उ्लब्धतेची अिर्षभण िर्षातही खात्री आहे अशी एखादी लहाि 
्णूभ झालेली उ्सा ससचि योजिा िरील ्ध्दतीिे चालविण्यासाठी खाजगी गुांतिणकूदाराला करार करुि देता 
येईल.  सध्या कोलहा्रू, साांगली, सातारा वजलहयात अशा काही खाजगी उ्सा ससचि योजिा आहेत की, ज्या 
केिळ ऊस व्काला ्ाणी देतात.  उ्सा ससचि करुि ्ाणी देणे ि देखभाल-दरुुस्ती  हे योजिेच्या चालकाांकडूि 
केले जाते.  ऊस विकूि जे उत्न्ि येते तयाच्या ठराविक टक्के रक्कम (25 ते 33 टक्के) ही ससचि आकार म्हणिू 
घेतली जाते.  तयामळेु अशा लहाि शासकीय योजिा िरील ्ध्दतीिे चालविण्यासाठीही ठेकेदाराांिा देता येतील.  
तसेच एखाद्ा मोठ्या उ्सा ससचि योजिेिरील काही वितवरकाांखालील ससचि के्षत्र िर वदलयाप्रमाणे वठबक/तरु्षार 
ससचिाखाली आणिू शेतमालाच्या विक्रीतिू आलेलया रक्कमे्ैकी काही भाग गुांतिणकूदाराांिा ्रतािा म्हणिू देता 
येईल.  यासाठी ठेकेदाराला बाांधकामासाठी भाांडिली गुांतिणकू फारसी करािी लागली िाही तरी विविष्ट्ठा 
(वबयाणे/रो्े, खत, कीडिाशके) ्रुविणे, शेतमालाची विक्रीव्यिस्िा ्हाणे ि िीजवबले भरणे यासाठी गुांतिणकू 
करािी लागेल. 

 अशा प्रकारे काही मोठ्या प्रकल्ािर (्णूभ झालेलया सकिा अांशत: ससचि क्षमता विमाण झालेलया 
प्रकल्ािर) ही योजिा राबविण्यासाठी अांदाज्त्रके करुि या कामासाठी विविदा बोलिाव्या ि  तयाला वमळणारा 
प्रवतसाद ्ाहूि तयात सांबांवधताांशी चचेिांतर आिचयक तया सधुारणा करता येतील. 

 अशा या विर्षम स्स्ितीत या्ढुील ससचि विस्तार एकां दरीिे अवधक गतीिे, अवधक विदोर्ष्णे ि अवधक 
कुशलतेिे व्हािा यासाठी तीि प्रमखु धाराांिी विचार ि सधुारणा होणे आिचयक आहे.  ससचि विस्तार घडििू 
आणण्या-या ि साांभाळणा-या महामांडळासारख्या यांत्रणेमध्ये काय उणीिा आहेत ि तया कशा दरू करायला हव्या 
आहेत हा ्वहला प्रचि.  िििव्या तांत्रज्ञािाचा द्रतु विकास ्हाता तयातील कोणकोणती तांते्र कसकशी आतमसात 
करीत जायची ि व्यिहारात िा्रायची याचा शेतीिरचा ्ाणी िा्र ि शेती्यंत ्ाणी िहि ि वितरण करणा-या 
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व्यिस्िा, या दोन्ही वदशाांिी ज्या आधवुिकीकरणाच्या योजिा ज्या प्रदेशामध्ये कराियाच्या तयाांच्या उवचत स्िरु्ातील 
वमश्रणाच्या सांदभात करायला हिा.   

8.22  लाभके्षत्र विकािं  

    ससचिाच्या के्षत्रीय विस्ताराबरोबरच लाभधारकाांच्या सामावजक विकासाच्या बाबींचा समािेश आिचयक 

आहे. तया दृष्ट्टीिे लाभके्षत्र विकास यांत्रणेची विर्ममतीदेखील विविध खातयाांच्या सहभागातिू  उभी करण्यात आली 
होती ि ती 1990-2000 ्यंत चाल ूहोती. तिाव् अशी सांरचिा सध्या प्रभािी्णे अस्स्ततिात असलयाचे विदशभिास 

येत िाही. तयामळेु ससचि व्यिस्िा्ि हा ससचि प्रणालीतील फार मोठा कच्चा दिुा राहीला आहे आवण भविष्ट्यातील 
ससचि के्षत्राच्या ि शेती शास्त्राच्या आधवुिकरणाच्या दृष्ट्टीिे या्ढेु तातडीिे लक्ष देण्याची गरज आहे.  लाभके्षत्र 

विकास कायभक्रमात ्ाणी ि जमीि याांचा सयुोग्य िा्र जसा अवभपे्रत आहे, तसेच िा्र करणा-या लाभधारकाच्या 
गरजा आवण अ्ेक्षा याांची ्तूीही अवभपे्रत आहे. लाभधारकाच्या वकमाि गरजा खालील प्रमाणे असतात. 

1. धरणा्ासिू ते िेट शेता्यभन्त ्ाणी ्ोहचविण्यासाठी वितरण व्यिस्िा हिी.(्िूी समुारे 40 हेक्टर ब्लॉक 

्यभन्त ्ाणी ्ोहचविले जात होते.) 

2. वितरण व्यिस्िेत योग्य िेळी, योग्य प्रमाणात खात्रीलायक्णे ्ाणी वमळेल असे ससचि व्यिस्िा्ि हिे. 

3. जर शेतकरी प्रिाही ्ध्दतीिे ्ाणी िा्रणार असेल, तर शेताचे योग्य ्ध्दतीिे स्ाटीकरण केलेले हिे. 

4. बागायती शेती कशी करािी, कुठली व्के घ्यािीत, बी-वबयाणे, खते, कीटकिाशके कशी वििडािी ि 

कोणतया प्रमाणात िा्रािी, याची मावहती ्रुविणारी यांत्रणा हिी, तसेच याविर्षयी प्रवशक्षण असािे. 

5. कृवर्ष विद्ा्ीठातिू होणारे सांशोधि, इतर प्रकल्ाांच्या लाभके्षत्रात आलेलया अडचणी ि तया 
सोडविण्यासाठी केलेले उ्ाय इतयादीची मावहती शेतक-याला वमळायला हिी. 

6. िरील प्रमाणे प्रवशक्षण ि मावहती वमळालयािांतर वतचा उ्योग स्ित:च्या शेतात करण्यासाठी शेतक-याला 
जी आर्मिक गुांतिणकू करािी लागेल, तयासाठी तयाला अल् व्याजदरात कजभ वमळिूि देण्याची सवुिधा 
हिी. 

7. तयाचा शेतमाल शेता्ासिू जिळच्या रस्तया्यभन्त ्ोहचविण्यासाठी आिचयक असलेले शेत रस्ते हिेत. 

8. शेतमालासाठी बाजार्ेठा, शेतमालाची साठिण व्यिस्िा ि प्रवक्रया व्यिस्िा हिी. 

     शेतक-याांच्या िरील गरजा भागविण्याची जबाबदारी शासिाच्या विविध विभागाांच्या कायभकके्षत येते. 
शासकीय कायभ्ध्दतीत, विरविराळ्या विभागामधला समन्िय हा एक कच्चा दिुा असिू तो बळकट करण्यासाठी 
सांबांवधत विभागातील अवधका-याांिा लाभके्षत्र प्रावधकरणाांतगभत एकत्र आणण्यात आले होते. तया व्यिस्िेला 
्िुजीवित करणे ि अवधक व्या्क बििणे हे ससचि विकासाच्या िव्या रचिा जेिे या्ढेु अमलात आणाियाच्या 
आहेत तया अमरािती, िाग्रू ि कोकण विभागासाठी आधारभतू ठरणारे आहे. तयादृष्ट्टीिे तातकाळ ्ािले 

उचलली जायला हिीत. 

 या प्रदेशाांच्या ्ढुील विकास कायभक्रमामध ेलाभके्षत्र विकास सांकल्िेचा स्िांतत्ररीतया ठळक्णे समािेश 

करुि तयाअांतगभत सिभच मोठे, मध्यम, लघ ु ्ाटबांधारे प्रकल् समस्न्ित विकासासाठी हाती घ्यािते, म्हणजे या 
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प्रदेशाांची ससचिातिू साधाियाच्या विकासाची गवत िाढू शकेल. तयात खालील बाबींचा अांतभाि विशेर्ष महतिाचा 
राहील. 

1) लाभके्षत्रासाठी योग्य ्ीक ्ध्दती वििडणे ि तयाचा िार्मर्षक कायभक्रमात समािेश करणे. 

2) भू् षृ्ट्ठाखालील ्ाण्याचा ससचिासाठी समस्न्ित उ्योग करणे 

3) ससचि वितरण व्यिस्िेचे आिचयकतेिसुार आधवुिकीकरण ि िवलका वितरण ्ध्दती, वठबक ससचि 

प्रणाली याांचा अांतभाि करणे 

4) लाभक्षेत्रातील जोडरस्ते ि बाजार्ेठा इतयादी बाबत विणभय घेणे ि तयाची लाभक्षेत्रात अांमलबजािणी करणे 

5) गािा्यंत जाण्यायेण्यास बारमाही शेत रस्तयाची व्यिस्िा करणे. 

8.23 जलिंंपदा विभागात तांवत्रक परीक्षणाबाबत (Technical Audit):- 

 सध्या जलसां्दा विभागामध्ये तीि प्रकारची ्रीक्षणे होतात.  1)  प्रशासकीय कामाबाबतचे ्रीक्षण 
(Administrative Audit) 2) लेखा ्रीक्षण (Accounts Audit) 3) प्रकल्ाांच्या व्यिस्िा्िाचे जललेखा ्रीक्षण 
(Water Audit).  सिभसाधारणत: प्रशासकीय कामाबाबतचे ्रीक्षण जलसां्दा विभागाच्या िवरष्ट्ठ कायालयाांतफे 
केले जाते.  लेखा ्वरक्षण हे महालेखा्ाल, िाग्रू (A.G. Nagpur) याांचेमाफभ त केले जाते.  जललेखा (Water 
Audit) हे महाराष्ट्र जलसां्त्ती विकास कें द्र, औरांगाबाद (MWRDC, Aurangabad) कायालयातफे होते. 

 जलसां्दा विभागाांतगभत मोठे, मध्यम ि लघ ु प्रकल्ाांची बाांधकामे प्रगती्िािर असिू सदर प्रकल्ाांचे 
िरील ्रीक्षणाप्रमाणे ताांवत्रक ्रीक्षण होतािा वदसिू येत िाही.  प्रकल्ाांच्या बाांधकामािर गणुवियांत्रण विभागामाफभ त 
गणुवियांत्रण चाचण्या घेतलया जातात. ्रांतु िरील ्रीक्षणाप्रमाणे ताांवत्रक बाबींचे प्रकल्ाांचे ्रीक्षण दसु-या 
विभागाकडूि होत िसलयाचे वदसिू येते. प्रकल्ाच्या बाांधकामात अद्याित ििीि तांत्रज्ञािाचा सांकल्िात ि 
कायभके्षत्रािर िा्र होणे आिचयक आहे. सिभ बाांधकामाधीि प्रकल्ाांिर ताांवत्रक ्रीक्षण असणे बांधिकारक असािे. 

 राज्यातील िाढती धरणाांची, कालव्याांची ि बांधा-याांची कामे प्रगती्िािर आहेत.  ििीि तांत्रज्ञािाचा िा्र 
सांकल्िामध्ये तसेच बाांधकामामध्ये योग्य वरतीिे होत आहे सकिा कसे तयामध्ये तफाित असलयास तयाची िेमकी 
कारणे काय आहेत,  शासिािे िेळोिेळी प्रसतृ केलेले शासि विणभय, ्वर्त्रके इतयादींचे ्ालि बाांधकामाच्या 
वठकाणी योग्य वरतीिे होते सकिा िाही याची त्ासणी होणे आिचयक आहे.  ताांवत्रक ्रीक्षणामळेु जलसां्दा 
विभागातील ्ाटबांधारे प्रकल्ाचे सयुोग्यरीतया मलूयमा्ि होऊि प्रकल्ाच्या कायभक्षमतेत ि आयषु्ट्यात िाढ 
होण्यास मदत होईल.  ताांवत्रक ्रीक्षणाचे ्िकाची स्ितांत्र यांत्रणा असणे आिचयक आहे.  या ्िकािे आ्ला 
अहिाल शासिास सादर करणे आिचयक राहील.  सध्या महसलू विभागविहाय अधीक्षक अवभयांता, दक्षता ्िके 
शासिाच्या िेट वियांत्रणाखाली कायभरत आहेत.  ताांवत्रक ्वरक्षणाचे ्िक अधीक्षक अवभयांता, दक्षता ्िक याांचे 
अांतगभत स्िा्ि करणे योग्य राहील. 

 राज्यातील 225.42 लक्ष हे. लागिडीलायक के्षत्रा्ैकी, महाराष्ट्र जल ि ससचि आयोगािे या्िुी 
अिमुावित केलेलया िसुार 120 लक्ष हे. ससचि करता येईल असा अांदाज आहे.  तया सांदभात जरी विचार केला तरी 
आजची 83.23 लक्ष हेक्टर विर्ममत ससचि क्षमता उ्लब्धता ्ाहता अजिू 36.77 लक्ष हेक्टर के्षत्रािर ससचि 
विर्ममती करणे बाकी आहे.  सध्याची ससचि विर्ममतीची गती जेमतेम 1.5 लक्ष हेक्टर वदसत आहे.  गती अशीच 
राहीली तर आणखी 24 िर्षाहूि अवधक काळ कामाच्या विस्तारीकरणासाठी लागतील.  हा काळ कमी करण्याच्या 
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दृष्ट्टीिे या्ढेु प्रवत िर्षी 2.5 लक्ष हेक्टर ससचि क्षमता विर्ममतीचे उविष्ट्ट्तूी करण्यासाठी िेगळी रचिा करािी 
लागणार आहे. 

8.24 पाटबंधारे प्रकल्प अन्िेिण मंडळाची ( I.P.I. Circle ) बहुउदे्दिीय प्रकल्पांच्या अनिंुगाने रे्फररचना  
करणे बाबत. 

  मळू प्रशासकीय मान्यतेकवरता  सविस्तर  प्रकल्  अहिालाची  विभागणी  मखु्यतिे  खालील  प्रमाणे चार 
खांडामध्ये  करण्यात येते. 

1) ताांवत्रक अहिाल  ि अांदाज्त्रके  

2) जलवियोजि ि सांकल्ि  

3) िकाशे   

4) मोजमा्े  

 सविस्तर प्रकल् अहिाल तयार करते िेळी  सविस्तर  सिेक्षण ि अन्िेर्षणािर  आधावरत  सांकल्ि ि 
जलवियोजि  केले जाते.खांड-1 मध्ये ताांवत्रक  अहिाल ि चाल ूदरािे अांदाज्त्रके  तयार करुि तयाचा समािेश 
केला जातो. खांड-2 मध्ये जलवियोजि ि सांकल्ि केले जाते.यामध्ये  खालील बाबीचा समािशे असतो. 

अ) येिा अभ्यास  

ब) गाळ अभ्यास  

क) ्ीक्ाणी  गरज  

ड) धरण घटक सांकल्ि  

प्रकल्ाची साठिण क्षमता विस्चचत करण्याकवरता विविध कारणासाठी  आिचयक असणारे ्ाणी  याचा 
विचार  केला जातो. यामध्ये  प्रामखु्यािे  

1) व्ण्याचे ्ाणी  

2) ससचिासाठी ्ाणी  

3) औद्ोवगक के्षत्रासाठी ्ाणी  

4) ्यभटि  

5) मस्च्छमारी  इतयादी  

 सध्या अस्स्ततिात असलेलया  ्ाटबांधारे  प्रकल्  सिेक्षण ि अन्िेर्षण  मांडळात इतर खातयातील  तज्ञ 
व्यक्तींचा  समािेश  असणे  आिचयक  आहे. यामध्ये  प्रामखु्यािे  कृवर्षतज्ञ, उद्ोजक, मच्छीमारी  के्षत्रातील  तज्ञ, 
्यभटिा सांबधी  व्यक्तींचा  समािेश  असणे आिचयक आहे.  तयाांच्या समािेशातिू ससचि के्षत्राचे व्हाियाचे 
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आधवुिकीकरण ि तयासाठी हाती कराियाचे ििे प्रकल्, विद्माि ससचि रु्ाांतरण करण्यासाठी ििे प्रकल् तयार 
करािे लागतील या दृष्ट्टीिे या मांडळाच्या कायभ्ध्दतीत फेररचिा करािी लागेल. 

8.25 प्रकल्प अहिालामध्ये जलवनयोजना बाबत  (Hydrology) िंविस्तर अहिाल अिंणे आिश्यक 
आहे.   

8.25.1  जलवियोजिामध्ये (Hydrology) सिभसाधारणत: सांबवधत खो-यातील ्ाण्याचा वहशोब  असणे 
आिचयक आहे.सदरील  अहिालाकवरता सवरतामा्ि   कें द्रातील  मावहती, ्जभन्यमाि, गाळभार मा्ि, 
अस्स्ततिातील ि प्रस्तावित ्ीक्ध्दती,  व्काची  ्ाण्याची गरज  इतयादीचा समािेश असणे आिचयक  आहे. 

8.25.2 कृवर्ष विभागाचे ्ीकरचिेसाठी मागभदशभि होताांिा, ते मोघम स्िरु्ाचे ि घेता, तयाांिा सांकस्ल्त प्रकल् 
के्षत्राचा मदृ्-त्ासणी अहिाल ्ाठिूि ि सरासरी प्रवत हेक्टरी घिमीटर तया के्षत्राला उ्लब्ध कराियाच्या ्ाण्याची 
मात्रा स््ष्ट्ट करुि तयािर स्िाविक लोकसांिाद राज्याच्या जलिीतीला अिसुरुि घडिूि आणािा लागेल. 

8.26 िंधुावरत प्रशािंकीय मान्यतेचे प्रस्ताि पाटबंधारे प्रकल्प अन्िेिण मंडळामार्फग त िंादर करणे: 

 मोठे ि मध्यम प्रकल् तसेच 250 हेक्टर्ेक्षा जास्त ससचि के्षत्र असलेलया लघ ु ्ाटबांधारे प्रकल्ाचे 
सिेक्षण,अन्िेर्षण ि प्रकल् अहिाल ्ाटबांधारे प्रकल् सिेक्षण ि अन्िरे्षण मांडळा माफभ त केली जातात ि सक्षम 
स्तरािर प्रशासकीय मान्यता वमळालयािांतर सदरील प्रकल् अहिाल बाांधकामासाठी ्ाटबांधारे खातयाच्या बाांधकाम 
विभागाकडे हस्ताांतवरत केले जातात. सदर कामे बाांधकाम विभागाकडे चाल ू असतािा प्रशासकीय मान्यतेच्या 
सकमती एिढा खचभ होत असलयास ि सकमती मध्ये िाढ होणार आहे असे विदशभिास आलयािांतर सदर प्रकल्ास 
सधुावरत  प्रशासकीय मान्यता  घ्याियाची आिचयकता ्डते. अशा प्रकल्ाांिा सधुावरत प्रशासकीय मान्यता  
वमळण्यासाठी  बाांधकाम यांत्रणेकडूि प्रकल्ाचे सधुावरत अांदाज्त्रक तयार करण्यात येते. बाांधकाम यांत्रणेकडूि 
सक्षम स्तरािरुि सधुावरत प्रशासकीय मान्यता वमळविण्यात येते. अशा प्रकारचे सधुावरत प्रशासकीय मान्यता 
अहिाल तसेच प्रकल्ाचा व्याप्ती विस्तार असलयास असे सपु्रमा अहिाल विभागािे तयार करुि  ्ाटबांधारे प्रकल् 
सिेक्षण ि अन्िेर्षण मांडळामाफभ त सक्षम स्तरािर मान्यता वमळण्यास सादर करणे योग्य राहील.  

8.27 कोकण विभागािंाठी िेगळया प्रकल्प अन्िेिण मंडळाची स्िापना करणे 

 कोकण विभाग सिभसाधारणत: 1) दमणगांगा ्ार 2)  उत्तर कोकण  3)  मध्य कोकण  4)  िावशष्ट्ठी  5)  
दवक्षण कोकण ि 6) तेरेखोल - वतललारी अशा एकूण सहा खो-याांमध्ये विभागला गेला आहे.  येिील िैसर्मगक 
भौगोवलक स्स्ितीचा ि खो-यातिू उ्लब्ध होणा-या जलसां्त्तीचा अभ्यास केला असता वदसिू येईल की, ्ाण्याची 
उ्लब्धी मोठ्या प्रमाणािर आहे.  ्रांतु तेिील अिघड भौगोवलक ्वरस्स्ितीमळेु ि बरेचसे ्ाणी समदु्राला जाऊि 
वमळते  तयाचा योग्य िा्र करुि प्रकल्ाांची आखणी- बाांधणी करता येत िाही. 

 कोकणासाठी  ्िूी  प्रकल् सिेक्षण ि अन्िेर्षण मांडळ कायभरत होते, ्रांतु आता ते कायभरत िसलयाचे 
वदसिू येते. 

 कोकणातील जलसां्त्तीचा िा्र करण्यासाठी कोकण विभागासाठी िगेळे प्रकल् सिेक्षण ि अन्िेर्षण 
मांडळ विमाण करणे आिचयक आहे.  कोकणातील उ्लब्ध जलसां्त्तीचा योग्य िा्र कसा करता येईल, याचा 
अभ्यास सदरील मांडळामध्ये करता येईल. 
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8.28 धरण / बंधारे यांच्यािंाठी  व्दार पवरचालनाची  व्यिस्िा  

8.28.1    राज्यात सद्:स्स्ितीत साधारण 350  मोठे  ि मध्यम प्रकल् ्णूभ झालेले आहेत. तसेच  राज्याच्या 
िेगिगेळया  भागातील  िद्ाांिर लहाि/मोठे बांधारे  हाती घेण्यात आलेले आहेत. तया्ैकी  काही  बांधा-याांची कामे 
्णूभ होऊि ्ाणीसाठाही  करण्यात येत आहे. उ्रोक्त प्रकल्ाांमध्ये विमाण झालेला 70 ते 80 टक्के ्ाणीसाठा हा 
दरिाज्याांव्दारे  अडविण्यात आलेला आहे.िदी्ात्रातील  बांधा-याांमध्ये  जिळ्ास 95 % ्ाणीसाठा हा दरिाज्याांमळेु 
विमाण झालेला आहे.  एिढया मोठया प्रमाणािर जेंव्हा ्ाणीसाठा दरिाज्याांिर अिलांबिू आहे अशा िेळी या सिभ  
दरिाज्याांची  देखभाल ि दरुुस्ती, दरिाज्याांचे  ्वरचालि ि तयासाठी आिचयक असलेला ्वरचालि आराखडा, 
्वरचालिासाठी आिचयक असलेली ताांवत्रक/अताांवत्रक आस्िा्िा,इतयादी बाबी अवतशय महतिाच्या ठरतात. तया 
दृष्ट्टीिे योग्य ती कायमची सयुोग्य व्यिस्िा करण्याची तातकाळ आिचयकता आहे. तयािसुार कायभिाही व्हािी. 

      मोठया प्रमाणात  धरणाांची ि बांधा-याांची  सांख्या विचारात घेता िदी खो-यातील उध्िभ भागातील प्रकल्ाांचा विम्ि 
भागातील प्रकल्ाांशी सांबांध येत असलयामळेु तयाांचा एकमेकाांसोबत असलेला समन्िय योग्य वरतीिे असणे अतयांत 
आिचयक आहे. तयामळेु एकवत्रत ्वरचालि आराखडा (Intergrated  operation plan) तयार करण्याची 
आिचयकता आहे. गोदािरी, भीमा, कुकडी, माांजरा, ता्ी या िदयाांिर बांधा-याांच्या  शांखला विमाण झालयामळेु 
बांधा-याांचा एकमेकाांशी असलेला  सांबध ि तया दृष्ट्टीिे  दरिाजाांचे ्वरचालि करणे हे विस्चचतच कौशलय्णूभ काम 
आहे. या सिभ बाबींचा विचार करता, अशा  कामासाठी  स्िायी  स्िरु्ाची  योग्य  यांत्रणा उभारण्याची  गरज आहे. 
तयासाठी सध्याची आस्िा्िा ्रेुशी  िसेल तर ती िेळीच बळकट करण्याची गरज आहे.तसेच आ्तकालीि  
दरिाजे, िीज ्रुिठयाची व्यिस्िा, िीज ्रुिठा खांवडत झाला तर दरिाजाांचे ्वरचालि करण्यासाठी जवित्राची 
व्यिस्िा, धरण  सकिा बांधारा  स्िळी  िाांबण्यासाठी  चौकी / ईमारतींची व्यिस्िा, दळणिळणाची व्यिस्िा, मावहती 
/ सचूिा आदाि-प्रदाि करण्यासाठी  व्यिस्िा, ईतयादी बाबींिरही लक्ष ्रुविण्याची  ि  या सिासाठी  प्रकल्  प्रकार 
ि स्स्िती यािसुार आिचयक ती वित्तीय तरतदू  करण्याची  गरज आहे. 

8.28.2 या ्ढुील ससचि विस्ताराच्या व्या्क गरजा ि जलविज्ञािातील उच्चतम तांत्रज्ञतेची आिचयकता ्हाता, 
असा कुशल प्रशासक िगभ महामांडळाांसाठी (्ाच ्ाटबांधारे विकास महामांडळे ि जलसांधारण महामांडळ) आिचयक 
रहाणार आहे.  तयादृष्ट्टीिे के्षत्रीय अिभुिाच्या विशेर्ष उन्ित प्रवशक्षणाच्या सोयी ि विचार मांचािरील सहभागाच्या 
सांधी ज्येष्ट्ठ अवधका-याांिा विस्चचत वियोजिािसुार िाढतया प्रमाणात उ्लब्ध करुि देण्यािर या्ढेु विशेर्ष भर द्ािा 
लागेल. 

8.29 मनषु्यबळ विकािं :- 

 राज्यामध्ये जलसां्दा विभागाांतगभत महामांडळाांतगभत कायभरत असलेलया अवधकारी/कमभचारी याांची स्स्िती 
या ्िूीच्या कायभकके्षमध्ये दशभविण्यात आलेली आहे. कायभकक्षा -1 मध्ये ससचि व्यिस्िा्ि कायभप्रकारातील तसेच 
कायभकक्षा - 3 मध्ये बाांधकाम कायभप्रकारातील मांजरू, कायभरत ि वरक्त ्दाांची स्स्िती स््ष्ट्ट करण्यात आलेली आहे. 
या दोन्ही कायभप्रकारातील वरक्त असलेली ्दे ही टप्याटप्यािे भरण्याची आिचयकता आहे. 

 दृष्ट्टीक्षे् -2020  मिषु्ट्यबळ विकास या अभ्यासगटािे प्रस्ततु केलेलया खालील सचूिा विचारात घेणे योग्य 
होईल. 

 जलसां्दा विभागात सध्या कायभकारी ि अवधकारी याांचे सरासरी िय 50 िर्षाच्या जिळ्ास आहे. ििीि 
भरती ि झालयामळेु कॉलेजमधिू अद्याित तांत्रज्ञाि घेऊि प्रवशवक्षत झालेले अवधकारी उ्लब्ध होत िाहीत. 
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 कायभकक्षा मिषु्ट्यबळ व्यिस्िा्िासाठी तरुण ि अिभुिी अवधकाऱ्याांचे योग्य प्रमाण असणे आिचयक 
आहे. 

दरिर्षी एकूण ्दसांख्येच्या 3 टक्के ्दाांची वियकु्ती करण्यात यािी. जेणेकरुि ्दोन्ितीच्या सांधी 
समप्रमाणात उ्लब्ध होतील. 

 मेरी/िालमी/सीडीओ ि जलविज्ञाि या सांस्िेअांतगभत काम करणाऱ्या अवभयांतयाांिा प्रोतसाहि म्हणिू 
प्रवशक्षण भतयाप्रमाणे मळू ्गाराच्या 30 टक्के इतके अवतवरक्त िेति देण्यात यािे.  

अवभयांतयाांिा उच्च वशक्षणासाठी (ME/MTech/PhD)  प्रोतसावहत करण्यात यािे. 

सामावजक वहताच्या दृष्ट्टीिे विकासामध्ये जी वशस्त हिी तयासाठी वियमािली महतिाच्या आहेत. तयाांिा 
अिसुरुि कायभिाही व्हायला हिी. ्ाण्यािर आधावरत विकासाच्या सांदभात अवधकावधक विदोर्ष व्यिहार तर विशेर्ष 
महतिाचा राहील 

प्रतयक्ष के्षत्रीय ससचि उ्लब्ध होणे, याबरोबरच ससचि व्यिस्िेच्या एकां दर ्वरघात समाविष्ट्ट होणे हेही 
विकासाला आधारदायी असते. म्हणिू तशी मागणीही असते. के्षत्रीय ससचि घिता कमी करुि ते साध्य करता येते. 
्ाण्याचे प्रमाण कमी करुि वितरण केले तर वकमाि जास्त सांख्येला शेतकरी िगभ तयामळेु समादेश के्षत्रात येतो. 
ससचि घिता वकती असािी, याविर्षयी काही मागभदशभक ततिे अजिू प्रसतृ करण्यात आलेली िाहीत. तयामळेु ततूभ 
केिळ लाभव्यय गणुाांकाांच्या प्रकस्ल्त आांकडेमोडीिर विसांबिू रहाि े लागते. ससचिाची उ्लब्धता ही आर्मिक 
लाभाप्रमाणेच सामावजक स्िैयाचा ि अन्य विगवडत व्यिस्िाांचा आधार असलयािे विशेर्षत: अिर्षभणप्रिण के्षत्रासाठी 
लाभव्यय गणुाांकाव्यवतवरक्त प्रवत शेतकरी ससचि विस्ताराचा लाभ देता आला तर ते अवधक सांयसु्क्तक होईल असे 
िाटते.  

केिळ वित्तीय अिशेुर्ष विमूभलिाच्या उविष्ट्टाां्ायी ससचिाच्या मखु्य उविष्ट्टाांकडे ि तयासाठी आिचयक 
असलेलया ्रूक व्यिस्िाांकडे दलुभक्ष झाले ि बाांधकामे या एका घटकालाच केिळ प्रािवमकता वमळाली असा गेलया 
दोि दशकाांचा अिभुि आहे. अिशेुर्ष विमूभलिाची वदशा मखु्यत: वित्तीय अिदुािात बांवदस्त झालयािे बाांधकामाांची 
अिािचयक घाई करण्याची जण ूस््धा विमाण झाली. लाक्षेवि यांत्रणा ि िालमीसारख्या ्रूक व्यिस्िा तर क्रमश: 
दहा िर्षांत मतृप्राय झालया आहेत. वशिाय मांजऱु्याांची िाट ि ्हाताच कामे सरुु करण्याची जण ू चढाओढ सरुु 
झाली. विधी अभािी सकिा भसूां्ादि / ्िुिभसि अशा गरजाांमळेु प्रतयक्षातील बाांधकाम मात्र रेंगाळतच गेले. 

8.30 निीन प्रादेवशक जल ि भवूम व्यिस्िापन िंंस्िांची (िाल्मी) स्िापना 

 राज्यातील भौगोवलक ्वरस्स्ितीमध्ये विविधता असलयामळेु प्रकल्ाांचे वियोजि ि ससचि व्यिस्िा्ि 
एकाच ्ध्दतीिे करणे योग्य होणार िाही. राज्यातील कोकण ि ्िूभ विदभातील हिामािाची ्वरस्स्िती ही उिभवरत 
महाराष्ट्र प्रदेशा्ेक्षा खू्  िेगळी आहे. तयामळेु या भागातील प्रकल्ाच्या ्ाणी िहि ि वितरणाच्या ्ध्दतीही 
िेगळया ्ध्दतीच्या असण्याची गरज आहे. या भागातील ्ीकरचिाही वभन्ि आहे. तयादृष्ट्टीिे ससचि 
व्यिस्िा्िाच्या ्ध्दती या उिभवरत महाराष्ट्राप्रमाणे ि राबविता िेगळया स्िरु्ात विकवसत करण्याची गरज आहे. 
सध्या सां्णूभ महाराष्ट्रासाठी औरांगाबाद येिे एकच जल ि भवूम व्यिस्िा्ि सांस्िा आहे. ्ारां्ावरक ्ध्दतीप्रमाणे 
प्रकल्ाांसाठीचे व्यिस्िा्िाचे दृष्ट्टीिे प्रवशक्षणािर येिे भर वदला जातो. कोकण ि ्िूभ विदभभ (िैिगांगा खोरे) या 
प्रदेशातील वभन्िता लक्षात घेता तया प्रदेशाांमध्ये एकेक ििीि िालमी स्िा्ि करण्याची आिचयकता आहे. 
कोकणातील अशी सांस्िा तेिील ससचि व्यिस्िा्िाशी विगडीत अशा वठकाणी ि विदभातील िैिगांगा खोऱ्यात 
गोसीखदुभ प्रकल्ाच्या व्यिस्िा्िाशी विगडीत अशा वठकाणी असािी. 
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8.31 लघसुिंचन विस्ताराबाबत:- 

1.0  ज्या  योजिाांची  विर्ममत  ससचि  क्षमता  250 ते 2000 हे. दरम्याि असते, अशा  योजिाांचा समािेश  
राज्यस्तरीय  लघ ु ्ाटबांधारे योजिाांतगभत  होतो. या अांतगभत धरण-कालिे योजिा येतात, तसेच  िद्ाांिर कोलहा्रू 
्द्धतीचे बांधारे बाांधिू िदी्ात्रात ्ाणी साठिूि व्यस्क्तगत उ्सा ससचिािे  िदीच्या दोन्ही  काठािर ससचि 
करण्याच्या योजिाांचाही अांतभाि होतो. 

 जलसांधारण  विभागामाफभ त राबविलया जाणा-या  ि 100 ते 250 हे दरम्याि ससचि क्षमता असलेलया 
धरण-कालिे योजिा, उ.वस.यो., को.्. बांधारे योजिाांचा अांतभाि स्िावनक स्तर प्रकल्पांमध्ये होतो. 

 ज्याांची ससचि क्षमता 100 हे. ्ेक्षा कमी असते अशा धरण-कालिे योजिा, ्ाझर तलाि, साठिण तलाि  
उ.सस.यो. ि को.्. बांधारे योजिाांचा अांतभाि वजल्हा पवरिद अंतगगत होतो.  

2.0  या्ैकी स्िाविकस्तर प्रकल्ातांगभतच्या ल.्ा.योजिाांमधिू प्रतयक्ष ससचि होत असलयामळेु सांकस्ल्त साठा 
सकिा सांकस्ल्त ्ाणीिा्र आवण प्रकल्पीय ्ीकरचिा यािसुार विर्ममत ससचि क्षमता ठरिली जाते. 

  या प्रणालीव्दारे दरिर्षी  प्रतयक्ष वकती ्ाणीसाठा होतो ि वकती ससचि होते याचे मोजमा् केले जात िाही. 
्रांतु ससचि क्षमतेच्या ठराविक टक्के के्षत्र ससवचत होते असे गहृीत धरूि ससवचत के्षत्राची आकडेिारी तयार केली 
जाते.  

3.0   स्िाविकस्तर लघ ू्ाटबांधारे प्रकल्ासाठी  ससचि व्यिस्िा्िासाठी िेगळी यांत्रणा िाही. तयामळेु प्रतयक्ष 
ससवचत के्षत्राची  ्ाणीिा्राची अचकू मोजणी होत िाही. ्ाणी िाशािर तयामळेु वियांत्रण राहत िाही.्ाण्याचा 
वहशोब ठेिला जात िाही. तयासाठी स्िाविकस्तर लघ ु्ाटबांधारे योजिाांच्या व्यिस्िा्िासाठी स्ितांत्र शाखा विमाण 
करणे आिचयक आहे. ्ाझर तलािातिू भू्षृ्ट्ठाखालील उ्लब्ध होणा-या ्ाण्याचा  वहशोब ठेिणारी यांत्रणा देखील 
असणे गरजेचे आहे. 

4.0  खोरेविहाय  सिभ ्ाटबांधारे योजिाांचे  एकवत्रत सांवियांत्रण असणे आिचयक आहे. 

5.0  सद्:स्स्ितीत  0.14 दलघमी च्या िरच्या ( 5 mcft) योजिाांसाठी जलविज्ञाि विभागाकडूि ्ाणी उ्लब्धता 
प्रमाण्त्र घेण्याची अट आहे, ज्या आधारे ्ाणी  उ्लब्धतेचा वहशोब ठेिला जातो.  तया खालील योजिाांच्या बाबत 
्ाण्याचा काटेकोर वहशोब ठेिण्यासाठी  अशा योजिाांसवहत सिभ ्ाटबांधारे योजिाांचा एकवत्रत वहशोब ठेिणे 
आिचयक आहे. 

6.0  भू् षृ्ट्ठािरील आवण भू् षृ्ट्ठाखालील  ्ाण्याचा एकवत्रत वहशोब ठेिण्याच्या दृष्ट्टीिे  िदीखोरे अवभकरणाांतगभत  
यांत्रणेची  विर्ममती  होणे आिचयक आहे. 

8.32  पाणलोट के्षत्र ि भजूल विकािं आवण पाण्याचा िंंयकु्त िापर 

8.32.1  पाणलोट के्षत्र विकािं :-  

 ्ाणलोट के्षत्र विकासामध्ये तया वठकाणच्या भौगोवलक समन्ियाची सांकल्िा अांतभूभत आहे. तयाचबरोबर 
्ाणलोट के्षत्राचा एक ्ाणलोट के्षत्रीय मािि समहू आवण तयाची एकवत्रत सामवुहक कतभबगारी हा अ्ेवक्षत आधार 
आहे. याला जेव्हा फाटा वमळतो आवण केिळ प्राकृवतक काम म्हणजे जवमिी स्ाटीकरण, ििीकरण सकिा 
िालयाची बांवदस्ती, चर काढणे, ्ाणी मरुविणे इतयादी िेगिेगळ्या प्रकारािे केली जातात, तेव्हा अ्ेवक्षत यश येऊ 



578 
 

शकत िाही. ्ण या सगळ्याांची एकवत्रत समस्न्ित ्द्धतीिे कायभिाही करण्यासाठी सधु्दा तया ्ाणलोट के्षत्रामध्ये 
ज्याांची उ्वजविका सांबांवधत आहे, तो शेतकरी िगभ, ज्याांचे व्ण्याचे ्ाणी अडलेले आहे तो ग्रामीण िगभ, विशेर्षत: 
मावहला िगभ या सगळयाांचा एकत्र समहू समजिू तया समहुाच्या विचार विविमयातिू जो ्यंत ्ाणलेाट के्षत्र 
विकासाची सांकल्िा उदयाला येत िाही सकिा तया सगळ्याांचा ्ाणलेाट के्षत्र विकासाच्या सांकल्िेत सहभाग 
(विमाण झालेलया ्ाण्याचे िाट्, अिरुू् अशी ्ीक ्द्धती, तया उत्ादिाला ्रूक प्रवक्रया उद्ोग, साठिणकू ि 
बाजार्ेठेची व्यिस्िा, चराईबांदी, देखभाल दरुूस्ती इ.) असत िाही तो ्यंत खऱ्या अिािे ही सांकल्िा यशस्िी 
होणार िाही. 

8.32.2   मयादा ि उपाययोजना :- 

 देशाच्या सकिा महाराष्ट्राच्या सांदभात ही सांकल्िा सिभ दरू एकाच प्रकारे राबविता येणे शक्य िाही. ती 
राज्याच्या िेगिेगळया भागात तेिील िैसर्मगक ्वरस्स्ितीिसुार िेगिगेळ्या ्द्धतीिे राबिायला ्ावहजे. कोकणात , 
विदभात आवण अिर्षभण प्रिण के्षत्रात ती िगेिगेळ्या ्द्धतीिे राबविणे गरजेचे आहे. या सांकल्िेची ढोबळ वदशा 
जरी एक असली तरी तया भागाचा जो भौवतक त्शील आहे, विशेर्षत: तो तया वठकाणच्या जवमिीशी, भसू्तराशी, 
हिामािाशी, ििराजीशी विगवडत असलयामळेु तया त्शीलाप्रमाणे स्िाविक रचिा बदलायला हिी आहे. आज्यंत 
तसे झाले िाही हे देखील अ्यशाचेच एक कारण आहे. अजिू देखील विघवटत ्द्धतीिे कामे केली जातात. तयाचे 
एका स्तमक ससुतू्रीकरण झाले ्ावहजे. ्ाणलोट के्षत्र विकासाचे यश महाराष्ट्रात अशाच वठकाणी आलेले आहे. या 
कायभक्रमाचा उिेश ्ाणी अडिण्याचा, साठिण्याचा ि वजरविण्याचा आहे. ते बाष्ट््ीभििा्ासिू मकु्त व्हािे ि तयाचा 
्नु्हा उ्योग करता यािा यासाठी ्ाणी वझर्ण्याचा मागभ िीट मावहती  होण्यासाठी ि तयाचा योग्य तो उ्योग करूि 
घेण्यासाठी भशूास्त्राची मदत घेणे आिचयक आहे.  या कामासाठी जलसांधारण विभागाचा समन्ियक म्हणिू मोठा 
िाटा राहील. 

 महाराष्ट्रातील ज्या भागात ्ारां्ावरक ससचि व्यिस्िा तेिील िैसर्मगक ्वरस्स्ितीमळेु उ्लब्ध होऊ 
शकत िाही अशा वठकाणी तर ्यायी ससचि व्यिस्िा म्हणिू ्ाणलोट के्षत्र विकास सांकल्िेचा विचार प्राधान्यािे 
करणे गरजेचे आहे. ्ाणलोट के्षत्र विकास ही महाराष्ट्रासाठी एक विकासाची ििी घडी / ििी रचिा आहे. तयाला 
केिळ खचाचा कायभक्रम म्हणिू सांबोधणे उवचत िाही. कारण ्ाणलोट के्षत्र विकास सांकल्िेत लोकाांचा सहभाग हा 
मखु्य गाभा असिू ि अन्य प्राकृवतक रचिा हया खऱ्या अिािे उ्भाग असतात. ्ाणलेाट के्षत्र विकास ही करायची 
कल्िा िसिू राबियाची कल्िा आहे.  

8.32.3 पाणलोट के्षत्र विकािं कायगक्रम :- 

 अिर्षभण प्रिण के्षत्राांसाठी िेमलेलया सकुििकर सवमतीिे (1973) अिर्षभण प्रिण के्षत्रात मदृ ि 
जलसांधारणाची कामे ्ाणलेाट के्षत्र आधारािर करण्यात यािीत, जवमिीच्या िगभिारीिसुार मदृ ि जलसांधारणाच्या 
विविध जैविक  (Biological) ि अवभयाांवत्रकी उ्ाययोजिा करण्यात याव्यात ि ्ाणलोट के्षत्र विकासाचा कायभक्रम 
एकास्तमक ्द्धतीिे राबविण्यासाठी कामाशी सांलग्ि विभागाांचा समन्िय असणे गरजेचे आहे, अशा सचूिा केलेलया 
आहेत. तसेच लघ ु्ाटबांधारे ि ततसम प्रकल्ाांच्या स्त्रिण के्षत्रात ििीकरणाचा कायभक्रमही प्राधान्यािे राबविण्यात 
यािा ि ्ाणलोट विकास कायभक्रमाांतगभत मदृ ि जलसांधारण कामाांसाठी लोकवशक्षणाला महति देण्यात यािे 
याकडेही विशेर्ष लक्ष तयाांच्या अहिालात िेधले आहे. 



579 
 

8.32.4  पाणलेाट के्षत्र विकािं कामाची िंद्यस्स्िती :- 

 महाराष्ट्रात ्ाणलेाट के्षत्र विकासाचा कायभक्रम तयाांचे उविष्ट्टािसुार विविध योजिाांतगभत राबविण्यात येत 
आहे. तयात (राज्य ्रुस्कृत) आदशभ गाि योजिा (कें द्र ्रुस्कृत) राष्ट्रीय ्ाणलेाट के्षत्र विकास कायभक्रम, 
अिर्षभणप्रिण के्षत्र कायभक्रम, िदी खोरे विकास योजिा ि ्स्चचम घाट विकास कायभक्रम, इतयादी योजिाांचा समािेश 
आहे. राळेगणावसध्दी ि आडगाि याांच्यासारखे ्ाणलेाट के्षत्र आधावरत ग्रामविकास प्रकल् इतर खेड्यात 
राबविण्याच्या उिेशािे 1993 ्ासिू आदशभ गाि सांकल् ि प्रकल् कायभक्रम हया कायभक्रमास महाराष्ट्रात सरुुिात 
झाली आहे. 

8.32.5 पाणलोट विकािं के्षत्र अंतगगत पाण्याचा िंंयकु्त िापर :- 

  ्ाणलोट के्षत्र विकास अांतगभत भजूलाची ्ाणी ्ातळी िाढविण्यासाठी बाांध बांवदस्ती करणे, जवमिीची 
धू्  िाांबविणे, िाले अडविणे, ्ाणी मरुविणे अशी मयावदत कामे केली जात. तयािांतर ्ाझर तलाि, कच्चे बांधारे, 
िसांत बांधारे, कोलहा्रू ्ध्दतीचे बांधारे अशी कामेही घेतली गेलयामळेु भजूल ्ातळीमध्ये िाढ झाली ि ्ाण्याचा 
िा्र व्ण्यासाठी, ससचिासाठी होऊ लागला. 

 विरविराळ्या हिामाि विभागात सि 1983 िांतर कें द्रीय मदृसांधारण कें द्र (डेहराडूि) याांच्या 
मागभदशभिािसुार याचा अभ्यास करण्यात आला. या अभ्यासात प्रकल्ा्िूीच्या ि प्रकल् ्णूभ झालया िांतरच्या 
विवहरी, तयातील ्ाणी िाढ, ससचि के्षत्राची िाढ ि िाढीि ्ाणी साठे  याची आकडेिारी उ्लब्ध आहे. तयाांची 
आकडेिारी ्ाणी ि ससचि विर्षयक (केळकर सवमती) सांबांधी मावहती महाराष्ट्र जलसां्त्ती विकास कें द्राद्वारे 
सांकवलत केलेलया मावहती िसुार खालीलप्रमाणे आहे. 

तक्ता क्र. 8.10 

{ÉÉhÉ±ÉÉä]õ IÉäjÉ Ê´ÉEòÉºÉ EòÉªÉÇGò¨ÉÉÆiÉÚxÉ {ÉÉhªÉÉSÉÒ ={É±É¤vÉiÉÉ 

½þ´ÉÉ¨ÉÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ÊVÉ±½þÉ {ÉÉhÉ±ÉÉä]õÉSÉä xÉÉÆ´É {ÉÉhÉ±ÉÉä]õÉSÉä 

IÉäjÉ ½äþC]õ®ú 

´ÉÉføÒ´É 

ËºÉSÉxÉ IÉäjÉ 

½äþC]õ®ú 

´ÉÉføÒ´É VÉ±É 

={É±É¤vÉÒ 

Â(½þVÉÉ®ú PÉxÉ 

मी.) 

nù®ú ½äþC]õ®úÒ 

´ÉÉføÒ´É VÉ±É 

={É±É¤vÉÒ 

PÉxÉ.मी. (6/4) 

1 2 3 4 5 6 7 

VÉÉÆ¦ªÉÉSªÉÉ VÉÊ¨ÉxÉÒ 

+ºÉ±Éä±ÉÉ VÉÉºiÉ 

{ÉÉ´ÉºÉÉSÉÉ |Énäù¶É 

®úixÉÉÊMÉ®úÒ EòÉ³ý´ÉxÉÒ 1275 ËºÉSÉxÉ 

xÉÉ½þÒ 

{ÉÉhÉÒ vÉÉ®úhÉ 

xÉÉ½þÒ 

VÉÉÆ¦ªÉÉ 

JÉb÷EòÉ¨ÉÖ³äý 

ÊZÉ®ú{ÉiÉä 

ºÉÆGò¨ÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ-1 xÉÉÊ¶ÉEò {Éä̀ ö 1011 12 240000 237 

ºÉÆGò¨ÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ-2 xÉÆnÚù®ú¤ÉÉ®ú vÉb÷MÉÉ´É 3248 8 160000 600 

+´É¹ÉÇhÉOÉºiÉ Ê´É-+ ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú nù.ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú 3234 130 1950000 602 

+´É¹ÉÇhÉOÉºiÉ Ê´É-¤É {ÉÖhÉä EòÉÊ¨ÉxÉÒ 3606 30 1843000 510 

ÊxÉÎ¶SÉiÉ {ÉVÉÇxªÉ¨ÉÉxÉÉSÉÉ 

|Énäù¶É 

VÉÉ±ÉxÉÉ Eòb÷´ÉÆSÉÒ 1888 195 3822000 2024 

xÉÉÆnäùb÷ ±ÉÉä½þÉ 3567 100 1200000 336 

 ¨ÉÖJÉäb÷ 3294 70 840000 255 

+EòÉä±ÉÉ {ÉÆ.EÞò.Ê´É. 24 8 87984 3666 

+´É¹ÉÇhÉOÉºiÉ Ê´É¦ÉÉMÉ + +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú EòÉä±½äþ´ÉÉb÷Ò 489 - 167500 342 

¤ÉÒb÷ {ÉÉb÷³ýË¶ÉMÉÒ 390 - 218000 558 
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½þ´ÉÉ¨ÉÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ÊVÉ±½þÉ {ÉÉhÉ±ÉÉä]õÉSÉä xÉÉÆ´É {ÉÉhÉ±ÉÉä]õÉSÉä 

IÉäjÉ ½äþC]õ®ú 

´ÉÉføÒ´É 

ËºÉSÉxÉ IÉäjÉ 

½äþC]õ®ú 

´ÉÉføÒ´É VÉ±É 

={É±É¤vÉÒ 

Â(½þVÉÉ®ú PÉxÉ 

मी.) 

nù®ú ½äþC]õ®úÒ 

´ÉÉføÒ´É VÉ±É 

={É±É¤vÉÒ 

PÉxÉ.मी. (6/4) 

1 2 3 4 5 6 7 

ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú ºÉÉ¨ÉÖ®äú 180 - 108000 600 

{ÉÖ®äúºÉÉ iÉä +ÊiÉ{ÉVÉÇxªÉÉSÉÉ 

|Énäù¶É 

´ÉvÉÉÇ ºÉÉäxÉäMÉÉ´É +É¤ÉÉVÉÒ 1145 33 495000 432 

¦ÉÆb÷É®úÉ {É³ýºÉ{ÉÉhÉÒ SÉÉÆnÚù®ú 834 34 564000 676 

  ºÉ®úÉºÉ®úÒ    903 

सांदभभ: 

8.32.6 पाणलेाट विकािं कायगक्रमाची यशस्स्िता :- 

 ग्रामीण विकासाला मोठा आधार ्ाणलोट विकासातिू विस्चचत्णे वमळतो. ही बाब राळेगणावसध्दी, 
आडगाि, वहिरे बाजार ि िायगाि अशा अिेक गािाांच्या उदाहरणािरूि वदसिू येते. या वतन्ही गािामधील 
जमीिीचा उ्योग िाढला आहे. विवहरींची सांख्या ि ससचिाखालील के्षत्रही िाढले आहे.  तयामळेु शेतकऱ्याांच्या 
उत्ादिात िाढ होऊि गािाांच्या दरडोई िार्मर्षक उत्न्िात देखील िाढ झालयाचे वदसिू येते. 

 हा कायभक्रम हाती घेण्या्िूी िरील गािे अिर्षभण प्रिण, साधि सां्त्ती ्ासिू िांवचत ि दावरद्र्यािे ग्रस्त 
होती. कायभक्रम राबविलयािांतर मात्र ती अिर्षभण मकु्त होऊि आज भरभराटीला आली आहेत.  या गािाांच्या 
विकासात स्िाविक लोकाांचा सहभाग ि िेततृिाचा िाटा फार मोठा आहे, सकबहुिा हेच या कायभक्रमाांच्या यशाचे 
गमक आहे. 

 मदृ सांधारण विभागािे विकवसत केलेलया काही इतर गािाांच्या मलूयमा्ि अहिालातिूही (उदा. 
धमुाळिाडी, वज. सातारा, शास्ताबाद, वज. ्णेु, वहिरेबाजार, वज.अहमदिगर, उमरी वज. िाांदेड, मेंढिि, वज. 
अहमदिगर) ्ीक क्षमतेमधील दपु््ट ते अडीच्ट िाढ, विवहरींच्या सांख्येतील 2 ते 8 ्ट िाढ, फळ व्काांखालील 
के्षत्रातील िाढ ि दधू उत्ादिातील िाढ, ही लक्षणीय असलयाचे वदसिू येते. महाराष्ट्रामध्ये 1992 िांतर करण्यात 
आलेलया मदृ ि जलसांधारणाच्या विविध कामाांमळेु जिळ जिळ 1 अघमी. ्ाणी भगूभात वजरिलयाचे मदृ सांधारण 
विभागाकडूि प्राप्त मावहती िरूि वदसिू येते.  (सांदभभ :- ससचि आयोग अहिाल खांड-3 ्वरवशष्ट्ट 11.2.2 ्.ृक्र.-
99). 

8.33 भजूल विकािं :- 

 देशात भजूल सां्त्तीचा विवहरींद्वारे सिावधक िा्र करणाऱ्या तीि राज्याां्ैकी महाराष्ट्राचा वतसरा क्रमाांक 
लागतो. महाराष्ट्रात भजूल सां्त्तीचा िा्र मखु्यतिे विवहरी, सिधि विवहरी ि िवलका कू् याांचे माध्यमातिू 
ससचिासाठी, व्ण्याच्या ्ाण्यासाठी करण्यात येतो. महाराष्ट्रात औद्ोवगक िा्र िगण्य आहे. 

8.33.1 खोदलेल्या विवहरी, सिधन विवहरी आवण पाणलोट के्षत्र विकािं योजना - 
 
 महाराष्ट्र भजूल (विकास ि व्यिस्िा्ि अवधवियम 2009) कलम 10 (1) िसुार भजूलिा्रािर 
आधावरत ्ीक आराखडा 6 विधावरत के्षत्रासाठी तयार करण्यात यािा. हा आराखडा तयार करतािा तो वजलहा 
स्तरािरील यांत्रणा, ्ाणलोट के्षत्र जलसां्दा सवमती ि ा्ंचायत सवमती याांचे सोबत सललामसलत होऊि तयार 
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करण्यात यािा. राज्यस्तर प्रावधकार यांत्रणेचा सलला घेण्यात यािा. असे आराखडे तयार करण्यासाठी राज्य शासिािे 
सांबांवधत विभागाांिा आदेश द्ािते. 
 

अशा प्रकाराच्या आराखडयाचे ्ालि करणे हे सिभ भागधारकाांिा बांधिकारक असेल आवण ्ालि ि 
केलयास तो दखल्ात्र गनु्हा समजण्यात येईल अशी तरतदू या कायद्ात आहे. 

 
विवहरींद्वारे भजूलाचा िा्र ससचिासाठी करण्याच्या योजिात सिभ गुांतिणकू खाजगी के्षत्रातिू होते, 

ससचिाची ्ाणी िा्र कायभक्षमता उत्तम असते (भू् षृ्ट्ठािरील योजिाांच्या तुलिेत), आधवुिक ससचि ्ध्दतीचा 
अिलांब सहजी करता येतो, भजूलाचा बाष्ट््ीभििामळेु होणारा िाश टळतो आवण सिभदरू िदीखो-यात विखरुलेलया 
्जभन्याधावरत शेतीला वमळणारा ससचिाचा आधार, ही भजूल ससचिाची िैवशष्ट््े आहेत.  गेलया 50-60 िर्षात 
शेतजवमिीच्या होणा-या िाटण्यामळेु कुटुांबाच्या कमी कमी होत गेलेलया जवमिीतिू अवधक उत्ादि व्हािे यासाठी 
भजूल विकासातिू ससवचत होणा-या के्षत्रात गेलया काही िर्षात झ्ा्ािे िाढ (प्रवतिर्षी समुारे 2 टक्के) होत आहे.  
विवहरी ि विद्तु ा्ं्ासाठी अल् व्याजदरािे वदलेले कजभ, आधवुिक ससचि यांत्रणा बसविण्यासाठी आवण िीज िा्र 
दरािर वदलेले अिदुाि यासाठी भाांडिली ि प्रतयािती खचभ मात्र शासिास सोसािा लागतो.  सिभ प्रकारच्या 
विवहरींद्वारे होणा-या ससवचत शेतीची मोजणी तलाठ्याांमाफभ त केली जाते आवण वतचा अांतभाि तालकुा / वजलहा / 
राज्य स्तरािर सांकवलत होणा-या िार्मर्षक अहिालात केला जातो.  आधवुिक ससचि ्ध्दतीद्वारे आवण ्ारां्ावरक 
्ध्दतीिे, तसेच खोदलेलया आवण सिधिविवहरींद्वारे होणा-या ससचिाची मावहती िेगिेगळी सांकवलत झालयास उत्तम 
मावहती कोर्ष (data base) तयार होईल.  सिभ प्रकारातिू होणा-या ससचिाच्या मोजणीत अवधक ससुतू्रता आणलयास 
ससवचत के्षत्राची मोजणी िास्तिाशी ससुांगत राहील.  प्रकल्ाांच्या लाभके्षत्रातील विवहरींिर होणा-या ससवचत के्षत्राची 
मोजणी मात्र जलसां्दा विभागामाफभ त करणे सोईचे होईल. 

 
  राज्यातील भजूल सिके्षण ि विकास यांत्रणेिे सां्णूभ के्षत्राची विभागणी एकूण 1531 लघु् ाणलोट के्षत्रात 
केली असिू तया्ैकी समुारे 200 लघु् ाणलोट के्षत्रात भजूलिा्र बराच झाला आहे (overexploited, critical 
and semicritical) भजूल विकासाच्या गतीिसुार उरलेलया्ैकी काही लघु् ाणलोट के्षत्रात भजूलाची ्ातळी िेगािे 
खाली खाली जात आहे.  अशा सिभ के्षत्रात जेिे जेिे शक्य असेल (भसू्तर ्वरस्स्ितीिसुार) तेिे ्ाणलोटके्षत्र 
विकासाांतगभत जलसांधारणाची कामे हाती घेऊि ्णूभ केलयास तेिील भजूलािरील ससवचत के्षत्रास स्िैयभ प्राप्त होईल 
आवण ससवचत के्षत्रात िाढही होईल. उरलेलया 1331 लघु् ाणलोट के्षत्रात भजूलिा्रास िाि असलयामळेु तेिे 
विवहरी खोदणे, विद्तु ा्ं् बसविणे, आधवुिक ससचि ्ध्दतीचा अिलांब करण्यासाठी शासिािे प्रोतसाहि द्ािे. ज्या 
्ाणलोटके्षत्रात अशी मागणी असेल तेिे विजेची उ्लब्धता करुि द्ािी.  यामळेु ससवचत के्षत्रात प्रतयक्ष शासकीय 
गुांतिणकू करािी ि लागता ियैस्क्तक भाांडिल गुांतिणकूीद्वारे बरीच िाढ होऊ शकेल. 
 
 महाराष्ट्रात ता्ी ि ्णूा िदीच्या खो-यात ब-याच के्षत्रािर गाळाची जमीि असलयामळेु तेिे ब-याच 
सिधिविवहरी ससचिासाठी घेतलया असलयामळेु  तेिील भजूल्ातळी बरीच खोल गेली आहे.  ्रांतु तेिे ्ाणलोटके्षत्र 
विकास कामे भजूल्ातळी उांचािण्यास फारशी ्वरणामकारक होत िाहीत.  राज्याच्या उरलेलया के्षत्रात घेतलेलया 
सिधिविवहरींद्वारे खोलिर िर्षाििुर्षात साठलेले मयावदत ्ाणी उ्सले जात आहे (mining of water).  तयामळेु 
ससचिासाठी सिधिविवहरींिा ्रिािगी ि देता ते ्ाणी केिळ व्ण्याच्या ्ाण्यासाठी राखिू ठेिूि तयासाठीच 
सिधिविवहरीिा ्रिािगी द्ािी. 
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8.33.2 विवहरींचे प्रकार, िंंख्या ि विश्िािंाहगता :- 

 महाराष्ट्रातील खडकात भसू्तराांच्या अिकूुलतेप्रमाणे साधी विहीर (Dug Well) तळाशी बोअर घेतलेली 
विहीर (Dug Cum Borewell) सकिा सिधि विहीर/कू्िवलका (Borewell) याांचा भजूल िा्रासाठी उ्योग 
केला जातो. सांघिीकृत गाळस्तराांच्या ि गाळाच्या प्रदेशात (गोंडिि ि सिधि) उचल (40 मी.्यंत) िवलका 
विहीरींचा (Shallow Tubewell) उ्योग होऊ शकतो. 

8.33.3 विवहरींची विश्िािंाहगता :- 

 विवहरींच्या स्िळ विस्चचतीसाठी भजूल सिेक्षण आवण विकास यांत्रणा ि कें द्रीय भजूल मांडळ याांिी 
मागभदशभक ततिे विस्चचत केलेली आहेत. तसेच महाराष्ट्र शासिािे विविध भसू्तराांसाठी विवहरींचे सांकल्वचत्र, खोली 
ि व्यास सधु्दा 26 ऑक्टोबर 1997 च्या शासि विणभयाद्वारे विस्चचत केलेले आहेत. 

 विवहरींच्या कायभक्षम िा्रासाठी ि तयाद्वारे होणाऱ्या उ्शािरील वि्रीत ्वरणाम टाळण्यासाठी 
विवहरींमध्ये सरुवक्षत अांतर ठेिणे अतयांत गरजेचे आहे. भजूल सिेक्षण आवण विकास यांत्रणा ि कें द्रीय भजूल 
मांडळािे ताांवत्रक अभ्यासाद्वारे ि आता्यंत उ्लब्ध असलेलया अभ्यासािरूि विविध भसू्तरातील विवहरीमधील 
अांतर वकती असािे याचे सिभमान्य असे विकर्ष ठरविले आहेत. 

 प्रतयेक विवहरीतील विचिासाधीि जल उ्लब्धतेचा (Safe Yield) सधु्दा विचार होणे ि तया मयादेतच 
विवहरींचा िा्र होणे आिचयक आहे. अन्यिा विवहरीतील ्ाण्याच्या आिके्ेक्षा उ्सा जास्त होऊि विवहरी 
कोरडया ्डतील.  असे वि्रीत ्वरणाम टाळण्यासाठी प्रतयेक विवहरीतील उ्शािर वियांत्रण ठेिणे गरजेचे आहे. 

8.34 भजूल विकािंांतगगत पाण्याचा िंंयकु्त िापर :- 

2008-09 ची भजूल िापराची स्स्िती :- 

 महाराष्ट्रात भजूल अांदाजाचे काम ्ाणलेाट के्षत्र सांकल्िेच्या आधारे भजूल सिेक्षण आवण विकास 
यांत्रणेमाफभ त करण्यात येते. तयािसुार 2008-09 ची भजूल िा्राची स्स्िती खालीलप्रमाणे आहे. 

 1980 मध्ये मळुात 1508 ्ाणलोट के्षते्र  सीमाांवकत केली होती. ्ण वजलहाविहाय वहशेाबाच्या सोईसाठी 
्ाणलोटाांचे िव्यािे सीमाांकि करण्यात आले ि ही सांख्या आता 1531 अशी झाली. तया्ैकी 2008-09 सालच्या 
भजूल मलूयाांकिािसुार 1531 ्ाणलोट के्षत्रा्ैकी 73 अवतशोवर्षत, 3 शोवर्षत ि 119 अांशत: शोवर्षत आहेत. राज्यात 
्िुभभरणाद्वारे उ्लब्ध होणारे भजूल 33806 दलघमी (विव्िळ भजूल उ्लब्धता) असिू तया्ैकी 15913 दलघमी 
भजूलाचा उ्सा विविध उ्योगासाठी केला जात आहे. महसलू विभागविहाय फोड याची आकडेिारी ्ाणी ि 
ससचि विर्षयक (केळकर सवमती) सांबांधी मावहती, महाराष्ट्र जलसां्त्ती विकास कें द्राद्वारे सांकवलत केलेलया मावहती 
िसुार खालीलप्रमाणे आहे. 
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तक्ता क्र. 8.11 
Ê´É¦ÉÉMÉÊxÉ½þÉªÉ ¦ÉÚVÉ±É 

{ÉÉhÉÒ´ÉÉ{É®ú:nù±ÉPÉ¨ÉÒ, IÉäjÉ ½äþC]õ®ú 

¨É½þºÉÚ±É 

Ê´É¦ÉÉMÉ 
¦ÉÚVÉ±ÉIÉ¨É IÉäjÉ 

¦ÉÚVÉ±É 

={É±É¤vÉiÉÉ 

±ÉÉMÉ´Éb÷Ò±ÉÉªÉEò 

IÉäjÉÉ¶ÉÒ |É¨ÉÉhÉ  

(PÉxÉ.¨ÉÒ/½äþ) 

 

¦ÉÚVÉ±ÉÉuùÉ®ä 

úËºÉSÉxÉÉºÉÉ`öÒ 

½þÉähÉÉ®úÉ |ÉÉ¯û{É 

´ÉÉ{É®ú 

¦ÉÚVÉ±ÉÉuùÉ®äú 

½þÉähÉÉ®úÉ Ê¤ÉMÉ®ú 

ËºÉSÉxÉ 

{ÉÉhÉÒ´ÉÉ{É®ú 

BEÚòhÉ ËºÉSÉxÉ ´É 

Ê¤ÉMÉ®ú ËºÉSÉxÉ 

{ÉÉhÉÒ´ÉÉ{É®ú  

(4+ 5) 

]õCEäò´ÉÉ®úÒ 

={É±É¤vÉ ¦ÉÚVÉ±ÉÉ¶ÉÒ 

®úEòÉxÉÉ 6 SÉÒ 

®úEòÉxÉÉ 3 ¶ÉÒ 

]õCEäò´ÉÉ®úÒ 

*´ÉÉ{É®úÉºÉÉ`öÒ 
Ê¶É±±ÉEò 

¦ÉÚVÉ±É 

xÉ´ªÉÉxÉä ½þÉä>ð 

¶ÉEòúhÉÉªÉÉ 

Ê´ÉÊ½þ®úÓSÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ 

1 2 3 3¤É 4 5 6 7 8 9 

EòÉäEòhÉ 1674905 1963 1095 205 64 269 14 1105 36850 

xÉÉÊ¶ÉEò 5106624 7155 1782 4107 158 4266 60 1192 75077 

{ÉÖhÉä 5042059 5900 1295 4036 208 4246 70 383 25491 

+Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉnù 6197767 9092 1533 4451 191 4642 51 1928 128515 

+¨É®úÉ´ÉiÉÒ 3799282 4218 1184 2052 149 2201 52 1025 68359 

xÉÉMÉ{ÉÚ®ú 4170766 5481 2141 1062 266 1326 24 2518 167891 

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ 25991403 33806 1749 15913 1036 16997 50 8152 502182 

* ]õÒ{É:  +xÉÖ¨ÉÉÊxÉiÉ ¦ÉÚVÉ±É ={É±É¤PÉiÉäSªÉÉ 70 ]õCCªÉÉ{ÉªÉÈiÉSÉ {ÉÉhÉÒ ´ÉÉ{É®ú±Éä VÉÉ´Éä +ºÉä +{ÉäÊIÉiÉ +É½äþ. iÉÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ xÉVÉ®äúºÉ¨ÉÉä®ú `äö´ÉÚxÉ ´ÉÉ{É®úÉºÉÉ`öÒ उिभवरत ¦ÉÚVÉ±É 

`ö®ú´É±Éä +É½äþ. 

(ºÉÆnù¦ÉÇ : भूVÉ±É ºÉ´ÉæIÉhÉ ´É Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÆjÉhÉÉ, {ÉÖhÉä +½þ´ÉÉ±É (2008-09) ÊVÉ±½þÉÊxÉ½þÉªÉ भूVÉ±É {ÉÊ®úÊ¶É¹]õ 6 ¨ÉvªÉä Ênù±Éä +É½äþ.) 

8.35 पीकरचना :- 

i) महाराष्रामध्ये िंद्य:स्स्ितीत चार कृवि विद्यापीठे आहेत. 
 

1) डॉ.बाळासाहेब साांित कोकण, कृवर्ष विद्ा्ीठ, दा्ोली, वज. रतिावगरी 
2) महातमा फुले, कृवर्ष विद्ा्ीठ, राहुरी, वज. अहमदिगर 
3) िसांतराि िाईक, कृवर्ष विद्ा्ीठ, ्रभणी 
4) डॉ. ा्ंजाबराि देशमखु , कृवर्ष विद्ा्ीठ, अकोला 
 

उ्रोक्त चारही कृवर्ष विद्ा्ीठे ही महाराष्ट्राच्या िेगिेगळ्या प्रदेशात कायभरत असिू तया तया स्िाविक 
्वरस्स्ितीिसुार हिामािातील घटक, तया भागातील शेतजमीि, मातीचा प्रकार, ्ाणी उ्लब्धता, ्जभन्यमाि ईतयादी 
बाबींचा विचार करुि मलूभतू सांशोधि करतात. तसेच ्ाण्याचा कायभक्षम िा्र करण्यासाठी विविध बाबींिर 
सांशोधि प्रकल् घेतात. ससचिाखाली घेता येणाऱ्या व्काांच्या सांदभात या चारही कृर्षी विद्ाव्ठाकडूि भरीि 
सांशोधि झालेले आहे. हे सांशोधि विचारात घेऊि ससचि प्रकल्ाांची ्ीकरचिा ठरितािा स्िाविक हिामाि, जमीि 
या बरोबर खेाऱ्यातील ्ाण्याच्या उ्लब्धतेचे प्रमाण ि दरघिमीटर ्ाण्याचे उत्ादकता मलूय विचारात घेऊि ि 
सांकस्ल्त लाभके्षत्रात आर्मिक दृष्ट्टया अवधकाअवधक अिकूुलता असणाऱ्या ससचिाखालील व्काांचा, ्ीक रचिेत 
समािेश करणे आिचयक आहे. 

ज्या व्काां्ासिू उत्ावदत शेतमालाला विस्चचत प्रवक्रया कें दे्र ि बाजार्ेठा उ्लब्ध होतात, तयाांिा प्राधान्य 
वमळत जाते. म्हणिू हिामाि, जमीि, ्ाणी ि दरघमी उत्ादकता मलूय या बरोबरच बाजार्ेठा ि प्रवक्रया कें दे्र हा 



584 
 

्ीकरचिा ठरिणारा फार महततिाचा आर्मिक घटक आहे. आजिरच्या ससचि व्यिस्िेत या घटकाचा फारसा विचार 
ि झालयामळेु ि केिळ हिामाि, जमीि, ्ाणी या घटकाांिरच प्रतयक्ष ्ीकरचिा ि सांकस्ल्त रचिा यात फार 
तफाित ्डत गेलेली वदसते. म्हणिू प्रकल्ासाठी ्ीक रचिेची तरतदू करतािा या प्रभािी घटकाांचीही योग्य दखल 
घेतली  जाणे आिचयक आहे. 

ii) प्रकल्पांची खोरेवनहाय पीकरचना 
 
1. ससचि प्रकल्ाांची ्ीकरचिा ठरितािा स्िाविक हिामाि, जमीि याबरोबर तया खो-यातील ्ाण्याच्या 
उ्लब्धतेचे प्रमाण ि दर घिमीटर ्ाण्याचे उत्ादकता मलूय लक्षात ठेिायला हिे ि सांकस्ल्त लाभके्षत्रात 
आर्मिकदृष्ट््ा अवधकावधक अिकूुलता असणा-या ससचिाखालील व्काांचा ्ीकरचिेत समािेश करािा लागेल.  
ससचिाची गरज कमी असलेलया खरी् व्कातील दर घिमीटर उत्ादकता मलूय चाांगले वदसले तरी आजिरचा 
अिभुि ्ाहता ्ाण्याची उ्लब्धता ि ्ाण्याची मागणी याची साांगड खवर्ात घालणे ज्या खो-याांमध्ये अविस्चचत 
आहे तयात खवर्ाचा ्ाण्याचा उ्योग होणे शक्य झालेले िाही.  ज्या वठकाणी लाभके्षत्रा्ेक्षा ्ाण्याच्या स्त्रोताचे 
स्त्रिण के्षत्र ्जभन्यमािाच्या दृष्ट्टीिे अवधक विचिासाहभतेचे असते तेिेच खरी् व्काांिा हमखास ्ाणी ्रुिता येते.  
अन्यिा लाभके्षत्रातील ्ाण्याच्या ताणाची अिस्िा ही स्त्रिण के्षत्रातीलही तुटीचीच अिस्िा असलयामळेु ससचि 
व्यिस्िेत ती गरज िीट भागिता येत िाही.  म्हणिू अशा खो-याांमध्ये खरी् व्काांची तरतदू ससचिाची व्यिस्िा 
खवर्ात अडचणीला आधार (protective irrigation) एिढ्या ्रुतीच मयावदत िा्रली जािी. 
 
 राज्यात प्रिाही ससचिाच्या सोयी या सािभजविक गुांतिणकूीतिू विमाण झालेलया आहेत. अशा ्वरस्स्ितीत 
तयाचा फायदा हा जास्तीत जास्त के्षत्राला ि जास्तीत जास्त शेतक-याांिा वमळणे हे न्यायोवचत राहील.  महाराष्ट्र राज्य 
स्िा्िे्ासिू विविध खो-यातील मोठ्या, मध्यम, लघ ुि इतर प्रकल्ािर झालेली गुांतिणकू ि तयातिू विकवसत 
झालेली ्ीकरचिा यात ससुांगती आहे असे वदसिू येत िाही.  सािभजविक गुांतिणकूीच्या आधारािर विकवसत 
्ीकरचिेतील विसांगती क्रमश: दरू करािी लागेल. 
 
2. उ्खो-यातील प्रमखु व्के (एकूण व्काखालील के्षत्राच्या साधारणत: 10 टक्के सकिा जास्त) ि राज्याच्या एकूण 
्ीक के्षत्रा्ैकी जास्त प्रभाि असलेली इतर व्के (फळ व्के, भाजी्ाला व्के, मसाला व्के ि फूल व्के), ्ावहली 
तर िगेिेगळ्या विभागत सध्याच्या शेतक-याांचा व्काबाबत प्राधान्यक्रम लक्षात येतो. 
 
3. िैिगांगा खोरे, ्स्चचम िावहिी िद्ाांचे खोरे, येिे ्ािसाचे प्रमाण जास्त आहे.  हेक्टरी ्ाण्याची उ्लब्धता 
10000 घिमीटर ्ेक्षा जास्त आहे.  या भागातील ्ाणीसाठा िाढिला जात आहे.  या ्ाण्याचा ससचिासाठी िा्र 
केला तर सां्णूभ लागिडीखालील के्षत्रािर बारमाही व्काांची लागिड केली तरी ससचिाचे साठिलेले ्ाणी वशललक 
राहील अशी ्वरस्स्िती आहे.  अशा के्षत्रात बारमाही व्काांिा प्रोतसाहि द्ािे.  कोकण विभागात ससवचत के्षत्रात ऊस, 
िारळ, वचकू, सु् ारी, केळी, ््या, मसालयाची व्के अशा बारमाही व्काांिा ि तयात भाजी्ाला, फुलशेती याांिा 
भर्रू िाि आहे.  ज्या वठकाणी ससचिासाठी ्ाणी कमी आहे अशा वठकाणी आांबा, काज,ू फणस, कोकम अशा 
व्काांिा सरुुिातीच्या काळात 2 ते 3 िर्षा्यंत सरांक्षणातमक ्ाणी ्रुिठा करुि लागिड करािी.  िैिगांगा खो-यात 
्िूी ऊस घेतला जात होता ि येिे ऊसा्ासिू गळू तयार केला जात असे.  म्हणिू या भागात ससचिाखालील 
ऊसाला जास्त प्राधान्य द्ाि ेअसे सवमतीला िाटते.  सध्या तेिे केिळ खरी् भातािर ऊन्हाळी भाताचे ्ीक जास्त 
आहे.  ्रांतु ते फारसे मलूयदायी िाही.  तयामळेु ग्रामीण जीििाची अिभव्यिस्िा सबळ होत िाही.   
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4. िधा, ्ैिगांगा ि ता्ी खो-यात का्सू हे ्ीक मळुातच चाांगले येते.  हे दहुांगामी ्ीक असले तरी या व्काचा 
जास्तीत जास्त कालािधी ्ािसाळ्यात येत असलयामळेु ससचिाची गरज कमी असते.  कोरडिाहू का्सा्ासिू 
हेक्टरी 4 ते 5 क्क्िटल का्सू घेण्या्ेक्षा (सध्या कोरडिाहू का्सू आहे) ससचिाखाली हेक्टरी 25 ते 35 क्क्िटल 
उत्ादि घेणे जास्त वकफायतशीर ठरणार आहे.  या खो-याांमध्ये विवहरींिर िर्षभभर ससचिाची सोय असलेलया भागात 
सांत्रा, केळी, भाज्या याांचीही लागिड यशस्िी्णे करता येते. 
 
5. उध्िभ गोदािरी खो-याचा जिळ जिळ सिभ भाग अिर्षभण प्रिण के्षत्रात येतो.  येिे रब्बी ज्िारी, बाजरी ही प्रमखु 
व्के आहेत.  ्रांतु ससचिाची सोय असलेलया भागात द्राक्षे, ऊस, काांदा, भाज्याांची लागिड केली जाते.  एकां दरीत 
उ्खो-यात ्ाणी कमी आहे.  ससचि के्षत्राच्या विस्तारामळेु ्ाण्याची शाचितीही िाढतया प्रमाणात भराभर घटत 
आहे.  तयामळेु तेिे ्ीकरचिेचा फेरविचार लिकरच गांभीरता्िूभक होणे आिचयक आहे.  कमी ्ाण्यात अवधक 
मलूय देणा-या द्राक्षे, काांदा, भाजी्ाला याांिा हया खो-यात िाढते महति येत आहे.  ते बरोबरच आहे ि या 
्वरितभिाला अवधक प्रोतसाहि ि सिलती देणे उ्यकु्त राहील. 
 
6. कृष्ट्णा खो-याची ्ाच खो-यात विभागणी केलेली आहे.  या्ैकी उध्िभ कृष्ट्णा खोरे (्स्चचम-उत्तर ि ्स्चचम-
दवक्षण) या खो-यात ्ाण्याची उ्लब्धता ्रेुशी असलयािे तेिे बारमाही व्काांची अडचण वदसत िाही.  ्ण 
कृष्ट्णेच्या ्िूेकडील उ्खो-यात ्ाण्याची उ्लब्धता अतयांत कमी आहे.  तेिे द्राक्षाांची ि फळबागाांची िाढ चाांगली 
फोफािते आहे तयाला प्रोतसाहि देणे इष्ट्ट राहील. 
 
 प्रतयेक खो-यात तेिील कृर्षी हिामािािसुार ्ाण्याचीउ्लब्धता लक्षात घेऊि कोणती व्के घ्यािीत 
याबाबतची मावहती ससचि आयोगात वदली आहे. (पवरवशष्ट 8.5) मध्ये वदलेली आहे. 1978 साली दाांडेकर 
सवमतीिे आठमाही ्ीकरचिेच्या सांबांधातील शासिाला अहिाल देतािा ज्या खो-यामध्ये दर दशलक्ष घिमीटर 
उ्लब्ध ्ाण्याच्या तुलिेत 178 हेक्टर्ेक्षा जास्त लागिडीची जमीि आहे अशा उ्खो-यामध्ये बारमाही व्के रुढ 
ि करता आठमाही व्क ्ध्दतीसाठी ससचिाची व्यिस्िा करािी अशी वशफारस केली होती.  शासिािे ्ढेु आदेश 
काढूि अशा खो-यामधील ििीि प्रकल् आठमाही ्ध्दतीिेच करण्याची भवूमका घेतली.  दाांडेकर सवमतीिे 
सचुिलेलया विकर्षामध्ये या अहिालातील प्रस्तावित उ्खोरीही येतात.  उध्िभ गोदािरी, गोदािरी, विम्ि स्त्रोत, ्णूा 
(दधुिा), माांजरा गोदािरी, उिभवरत ्ैिगांगा, िधा, ्णूा (ता्ी), वगरणा ्ाांझरा, मध्य ता्ी, उध्िभ कृष्ट्णा, उध्िभ भीमा, 
उिभवरत भीमा ि सीिा-बोरी, बेिेतुरा यातील तटूीच्या ि अवत तुटीच्या उ्खो-याांचे आता वियोजि आवण वियमि 
या्ढेु मलूत: आठमाही ्ीकरचिेच्या सांदभात होणे आिचयक आहे. 
 
8.36 पीक वनयोजन 

 महामांडळाकडील कामाचे सध्याचे ससचि व्यिस्िा्िाचे स्िरु् ्हाता असे वदसिू येते की, महामांडळामध्ये 
ससचि व्यिस्िा्ि हे ्णूभ्णे दलुभवक्षत आहे. ससचि के्षत्रामध्ये कोणतया प्रकारची ्ीकरचिा असािी, 
जेणेकरुि तया के्षत्रातील शेतकऱ्याांचे उत्न्ि िाढेल याचा फारसा विचार सध्या झालेला वदसिू येत िाही. 
कृर्षी विभागाचा विस्तार विभाग, ससचि व्यिस्िा्ि विभाग आवण शेतकरी याांच्यातला दरुािा ही फार 
मोठी उणीि वदसिू येते. प्रतयेक विभाग स्ितांत्र्णे कायभ करीत असलयािे, शेतकऱ्याांच्या गरजाांची जाणीि 
या विभागाांिा वदसिू येत िाही. यासाठी ससचिािर आधावरत ्ीकरचिेसाठी सिभ सांबांवधत विभागाांमध्ये 
समन्िय असण्याची फार मोठी गरज आहे. 
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 हांगाम सरुु होण्या्िूी ्ाण्याच्या ्ाळया ठरविण्यासाठी कृर्षी विभाग, ससचि विभाग, सहकार विभागाच्या 
अवधकाऱ्याांची सांयकु्त बैठक यासाठी महतिाची ठरू शकते. ्ाण्याची / ससचिाची उ्लब्धता लक्षात घेऊि 
तया विभागात कोणती ्ीकरचिा अवधक फायदेशीर ठरु शकेल हे तया बैठकीत विस्चचत करणे शक्य आहे. 
ििििीि शेती विर्षयक येणारे तांत्रज्ञाि, आवण तयािसुार ससचि व्यिस्िा्ि होणे हे गरजेचे आहे. 
उदाहरणािभ े्ंच प्रकल्ामध्ये भाताचे ्ीक मोठया प्रमाणात खरी् हांगामात घेतले जाते. तिाव्, तया 
व्काची आजची उत्ादकता अतयांत कमी म्हणजे सरासरी 15 ते 20 क्क्िटल/प्रवत हेक्टरी वदस ूयेते. भात 
विर्षयक ििीि तांत्रज्ञािाची प्रातयवक्षके तया प्रकल्ात घेण्यात आली असिू तया तांत्रज्ञािाचा अिलांब 
केलयास, दर हेक्टरी 40 ते 50 क्क्िटल उत्न्ि वमळू शकते. ्ण या तांत्रज्ञािात व्काची रो्े तयार 
करण्यासाठी ्ािसाळयाच्या सरुिातीलाच ्ाण्याची आिचयकता असते. विभागाांकडूि याबाबत ससचिाची 
व्यिस्िा झाली तर भाताची रो्े तयार करण्यासाठी तयाचा उ्योग होईल ि हांगामात शेतकऱ्याांिा चाांगले 
उत्ादि होऊि, तयाांच्या उत्न्िात विस्चचतच िाढ होईल. 

 
 बदलतया बाजार मागणीिसुार ससचि व्यिस्िा्िाकडे लक्ष देणे हे अतयांत आिचयक आहे. बाजार 

मागणीिसुार व्काांची लागिड कराियाची असेल, तर तयास अिसुरुि ससचि व्यिस्िा्ि होणे गरजेचे 
आहे. यासाठी लाभधारकाांच्या ससचि विर्षयक गरजा लक्षात घेण्याची गरज आहे. यासाठी महामांडळ 
स्तरािर िेळोिेळी याबाबत िैचावरक चचा होऊि तयाप्रमाणे विणभय घेणे आिचयक आहे. 
 

 िास्तविकत: लाभके्षत्र विकास यांत्रणेच्या रचिेमध्ये या सिभ बाबींचा विचार करण्यात आला होता. या 
यांत्रणेच्या रचिेमध्ये कृर्षी विभाग, सहकार विभाग या खातयाचेही अवधकारी असत. ्ण काही कालािधी 
िांतर इतर विभागाचे अवधकारी लाभके्षत्र विकासात समाविष्ट्ट केले गेले िाहीत. महामांडळाांच्या स्िा्िेिांतर 
तर ससचि व्यिस्िा्ि विभाग, महामांडळाकडे ि ठेिता, शासिाकडे ठेिण्यात आला. तयामळेु 
महामांडळाांचे लक्ष कधीच ससचि व्यिस्िा्िाकडे गेले िाही असे वदसिू येते. ससचि प्रकल् तिवरत 
व्यिस्िा्ि यांत्रणेकडे हस्ताांतरण करण्यात आला, तर तयाचा लाभ लाभधारक शेतकऱ्याांिा होऊ शकतो. 

 
 महामांडळाच्या एकूण कामकाजातच कृर्षी विभागाचा कुठेच सांबांध वदसत िाही. महामांडळात कृर्षी 

विभागाचा अवधकारी असलयास प्रकल्ाचा लाभ शेतकऱ्याांिा अवधकावधक िाढविण्यासाठी होऊ शकतो.  

प्रकल् यांत्रणेमाफभ त केिळ ससचिासाठी  ्ाणी सोडणे हे ्रेुसे िसिू तया शेतकरी / लाभािी समहुासाठी 
इतर सेिा साधिाांची काळजी  घेणे हे सधु्दा आिचयक आहे. तयामळेु जलसां्दा विभाग ि कृर्षी विभाग या दोन्हीही  
विभागाांमाफभ त कृर्षी  विस्तार सेिेिर जास्त लक्ष कें द्रीत करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्याांचा आर्मिक स्तर उांचािण्याचे 
दृष्ट्टीिे कृवर्ष विस्तार सेिे व्यवतवरक्त शेतकऱ्याांिा लागणाऱ्या इतर सेिा साधिाांचाही सहभाग महतिाचा आहे. 
ससचिामळेु उत्ादकतेमध्ये िाढ ही एका ठराविक ्ातळी्यंत होऊ शकते.  ्रांतु ससचि प्रवक्रया ही अवधक 
कायभक्षम होण्याचे दृष्ट्टीिे शेतकऱ्याांसाठी लाभके्षत्रात उ्लब्ध असणाऱ्या इतर सवुिधाांिर ते अिलांबिू असणार 
आहे. 

राज्यातील विविध भागात ्ीक रचिा ठरवितािा िगेिेगळया िदी खोऱ्याांसाठी िेगिगेळया 
विचारधारेिसुार ठरविणे गरजेचे आहे. लाभ के्षत्रातील ्ीक रचिेस मान्यता देतािा, सद्:स्स्ितीतील तया वठकाणची 
्ीक रचिा वििाकारण बदललयाची बाब वदसिू आली आहे. सद्:स्स्ितीतील प्रस्िाव्त व्काांची उत्ादकता 
िाढविणे हा ्ीकरचिा मांजरुीचे िेळी मखु्य कें द्रसबद ुअसाियास हिा. यावशिाय लाभके्षत्रातील शेतकऱ्याांचा आर्मिक 
स्तर उांचिण्यासाठी ििििीि तांत्रज्ञािाचा अांतभाि करुि तयािसुार कायभिाहीची गरज आहे. 
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िेगिगेळया व्काांसाठी उत्ादकतेमध्ये कशी िाढ होऊ शकते हे दाखविण्यासाठी प्रायोवगक ्ीक 
प्रातयवक्षकाचे प्रयोग हे प्रतयेक िदी खोऱ्यामध्ये घेण्यात यािेत. यामध्ये जलसां्दा ि कृवर्ष विभाग या दोन्हीही 
विभागाचा सहभाग असािा. लाभके्षत्रामध्ये ज्या ज्या वठकाणी ्ाणीिा्र सांस्िा स्िा्ि झालेलया आहेत तयाांच्यासाठी 
तसेच इच्छुक शेतकऱ्याांच्या गटाांसाठी मोठया प्रमाणािर प्रवशक्षण कायभक्रमाचे आयोजि करण्याची आिचयकता 
आहे. 

उत्ादि तांत्रज्ञािासमिेतच विविध विविष्ट्ठाांचा ्रुिठा, वि्णि ि प्रवक्रया व्यिस्िा अशा िेगिेगळया 
सहाय्यभतू व्यिस्िेसाठीची सांरचिा विमाण करण्याची गरज आहे, जेणे करुि अवधक लाभ प्राप्त होऊ शकेल. 
लाभके्षत्रातील अशा व्यिस्िा विर्ममतीसाठी सांबांवधत महामांडळािे सहाय्य करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र जलसेिा 
सधुार प्रकल्ाांतगभत लाभके्षत्रामध्ये अशा प्रकारचे प्रायोवगक कायभक्रम हाती घेण्यात आलेले असिू या प्रयोगातिू 
यशस्स्िता वदसिू आलेली आहे. महामांडळाच्या सहाय्यािे या ्ध्दतींचे अिकुरण करण्याची गरज आहे. 

 कोकण विभागातील भौगोवलक ्वरस्स्िती ि कृर्षी हिामािाची विविधता विचारात घेता महामांडळािे, 
शेतकऱ्याांचे आर्मिक स्तर उांचािण्याचे दृष्ट्टीिे ्ीक रचिे सोबतच शेतीच्या ्ध्दती विकवसत करण्याची 
गरज आहे. कोकण विभागामध्ये वहिाळयामध्ये भात तसेच भुईमगु ही व्के ्ीक्ध्दती मध्ये समाविष्ट्ट 
करण्याची सांधी वदसिू येते. तसेच मुांबई सारखी बाजार्ेठ कोकण विभागाच्या जिळच असलयामळेु तेिे 
रब्बी / उन्हाळी ्ीक ्ध्दतीमध्ये भाजी्ालया सारखी व्के घेण्यासाठी उत्तम सांधी वदसिू येते. या भागात 
टरबजुासारखे व्क घेण्यामध्ये सतत िाढ वदसिू येत आहे. अशा प्रकारची ्ीक रचिा घेतलयामळेु ससचि 
कायभक्षमतेमधील िाढ होण्यासोबतच शेतकऱ्याांचा आर्मिक स्तर उांचािण्यासाठी मदत होणार आहे. 
्शखुाद्ासाठीची व्के घेण्यासाठी ्ण या भागामध्ये िाि आहे. जिािराांसाठी मबुलक प्रमाणािर चारा 
व्काच्या के्षत्रात िाढ झालयास दगु्धोत्ादिात िाढ होऊि ्यायािे शेतकऱ्याांचा आर्मिक स्तर 
उांचािण्यास मदत होणार आहे. 
 

   विदभभ ्ाटबांधारे विकास महामांडळाांतगभत असलेलया ्िूभ विदभातील भागामध्ये भात हे ्रां्रागत ्ीक 
आहे. खरी् हांगामात ससचिासाठी ्ाणी उ्लब्ध करुि वदलयास भात व्काचे लागिडीसाठी SRI 
सारख्या ििीि ्ीक ्ध्दतीचा अिलांब करण्यासाठी शेतकरी प्रोतसावहत होऊ शकतील. महाराष्ट्र 
जलसेिा सधुार प्रकल्ाांतगभत अशा प्रकारच्या प्रयोगातिू उत्न्ि दपु््ट झालयाचे वदसिू येते. रब्बी हांगामात 
ससचिाची सवुिधा उ्लब्ध करुि डाळिगीय व्के जसे हरबरा, तरू, मगू, ऊडीद अशा व्काखाली असे 
के्षत्र आणता येऊ शकते. तसेच वहिाळयामध्ये ससचिाच्या सवुिधेमळेु भात ्ीक सधु्दा घेणे शक्य आहे. 
रब्बी हांगामात चारा व्काांिा प्रोतसाहि वदलयास ्शधुिािर आधावरत शेती ्ध्दती विकासासाठी 
शेतकऱ्याांिा मदत होऊ शकेल. या भागातील शेती ्ध्दतीची व्यिस्िा योग्य वरतीिे बसण्यासाठी चारा 
व्के सवुियोवजत ्ध्दतीिे ससचिाखाली आणण्याची आिचयकता आहे. 

 
   ्स्चचम विदभामध्ये का्सू हे प्रमखु ्ीक आहे. का्साच्या सद्:स्स्ितीत असलेलया िाणाांमध्ये विशेर्षत: 

बी.टी. सारख्या का्सू िाणासाठी जास्त ्ाणी लागते. तयामळेु खरी् हांगामामध्ये ससचि ही एक 
महतिाची विविष्ट्ठा ठरु शकते. तयामळेु शेतकऱ्याांचे उत्ादिामध्ये मोठया प्रमाणात िाढ होईल. सध्या या 
भागात लोकवप्रय होत असलेले सोयाबीि हे ्ीक घेऊि या व्कािांतर ससवचत हरबरा सकिा गहू ही व्के 
काही भागात घेणे शक्य आहे.   या विभागात ्शधुिासाठी चारा व्काांची लागिड सधु्दा महतिाचा घटक 
आहे.  तया दृष्ट्टीिे रबी, उन्हाळी चारा व्काांची लागिड ्ीकरचिेत घेणे शक्य आहे. 
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 कृष्ट्णा खोरे महामांडळाांतगभतच्या लाभके्षत्रात बहुताांशी ऊसाचे के्षत्र मोठया प्रमाणािर िाढलयाचे वदसिू येते. 
ऊसाचे के्षत्र िाढलयामळेु विर्ममत ससचि क्षमतेचा िा्र हा समप्रमाणात झालेला िाही. तसेच तयाचा 
्वरणाम लाभके्षत्रातील सिभ लाभािींिा ि सिभ के्षत्राला ्ाणी िा्रासाठी वमळू शकलेला िाही असे वदसते. 
ऊस या व्कासाठी ्ाण्याची गरज ही जास्त असलयामळेु कालव्याच्या मध्य भागातील ि अांतय भागातील 
शेतकऱ्याांिा तयाांच्या व्काांिा ससचिासाठी ्ाणी वमळण्या्ासिू बऱ्याच िेळा िांवचत रहािे लागते. 
तयामळेु हे ्ीक तिवरत सकू्ष्म ससचि ्ध्दतीखाली आणणे गरजेचे आहे, जेणे करुि ्ाणी िा्र 
कायभक्षमतेत सधुारणा होऊि ्ाण्याची बचत होईल ि ससचिाचा लाभ जास्त के्षत्रास वमळू शकेल. या 
भागातील ऊसाचे के्षत्र आांतर ्ीक ्ध्दतीखाली आणता येईल. ज्यामळेु तेिढयाच जवमिीच्या घटकामध्ये 
व्काची घिता िाढूि अवधक उत्न्ि वमळू शकेल. या भागात खवर्ामध्ये सोयाबीि घेऊि तयािांतर 
ऊसाचे ्ीक घेणे हा एक चाांगला ्याय आहे. महाराष्ट्र जलसेिा सधुार प्रकल्ाांतगभत असलेलया 
लाभके्षत्रात असे प्रातयवक्षक प्रयोग घेण्यात आलेले आहेत.  
 

लाभके्षत्रातील ्ीक्ध्दती मध्ये चारा व्काांचा अांतभाि करण्याची गरज आहे. जेणेकरुि 
दगु्धोत्ादिात िाढ होऊि शेतकऱ्याांचे उत्न्िात िाढ होऊ शकेल. या विभागात खरी् रब्बी-उन्हाळी 
हांगामात मका व्काचा अांतभाि करणे योग्य ठरेल. तसेच भाजी्ाला व्काचा अांतभाि केलयास 
उत्न्िात िाढ होऊि लाभके्षत्रातील शेतकऱ्याांचा आर्मिक स्तर िाढू शकेल. 

 
   मराठिाडा प्रदेशामध्ये ससचि क्षमतेचा िा्र कमी वदसिू येतो. ससचि क्षमतेचा होणारा िा्र हा ऊस या 

व्काभोिती कें वद्रत झालेला वदसिू येतो. प्रकल् सांकल्िेच्य िेळी मान्य करण्यात आलेली ्ीकरचिा ही 
सद्:स्स्ितीत आढळूि येत िाही. खरी् हांगामातील ्ाण्याचा िा्र अवतशय कमी आहे. या 
महामांडळाांतगभतचे लाभके्षत्र हे बहुताांशी का्सू व्काखाली आढळते. जर या व्कास ससचिाची सवुिधा 
उ्लब्ध झालयास उत्न्िात भरीि िाढ झालयाचे प्रयोगातिू वदसिू आले आहे. महामांडळािे या बाबीिर 
लक्ष घालणे आिचयक िाटते. रब्बी हांगामातील गहू, हरबरा या व्काांखेरीज या प्रदेशात भुईमगु घेणे योग्य 
ठरु शकते. प्रकल्ाच्या हांगामी ्ीकरचिेमध्ये भुईमगुाचा अांतभाि करण्यात यािा. आितभिाचे 
स्स्ितीिसुार ि ्ीक ्ध्दती ठरविण्यासाठी कृर्षी विभागातील विस्तार कायभ करणारे आवण ससचिाचे 
कमभचारी याांचा योग्य समन्िय ि िाताला् िेळोिेळी करण्याची आिचयक आहे. 

या भागात मका ्ीक हे खू्  लोकवप्रय होत आहे. मका हे चारा ्ीक असलयामळेु ि तयाची 
औद्ोवगक के्षत्रातही मागणी असलयामळेु या व्काला ्ीकरचिेमधे स्िाि वमळाियास हिे. या व्कामळेु 
्श ु आधावरत शेती ्ध्दती विकवसत होऊि तयाचा ्वरणाम शेतकऱ्याांच्या आर्मिक स्तर िधृ्दीसाठी 
होणार आहे.   

   ता्ी महामांडळाचे कायभके्षत्रामध्ये ससवचत व्काांमध्ये केळीचे ्ीक महतिाचे वदसिू येते. केळी व्काची 
्ाण्याची गरज जास्त असलयामळेु या भागातील ्ाणी मोठया प्रमाणािर या व्कासाठी िा्रले जाते. 
्ाण्याची बचत होण्याच्या दृष्ट्टीिे केळी हे ्ीक ्णूभ्णे सकू्ष्मससचि ्ध्दती खाली आणणे गरजेचे आहे. 
असे झालयास ससचि िा्र कायभक्षमतेमध्ये िधृ्दी होऊि अवधक के्षत्र ससचिाखाली येऊ शकेल. बचत 
झालेलया ्ाण्याचा िा्र चारा व्कासाठी करणे शक्य आहे.  
 

   ज्या के्षत्रात हेक्टरी ्ाण्याची उ्लब्धता कमी आहे अशा वठकाणी खवर्ात एक ्ीक घेतलयािांतर, रब्बी 
हांगामात कमी ्ाण्यािर घेता येण्यासारख्या ि ्ाण्याचा ताण सहि करू शकणा-या व्काांची वििड 
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करािी लागेल. तयामळेु कमी ्ाण्यािर जास्त के्षत्र ससचिाखाली आणता येईल. ज्या वठकाणी 
िैसर्मगकरीतया ्ाण्याची उ्लब्धता जास्त आहे (कोकण, ििैगांगा खोरे) तयाच वठकाणी जास्त ्ाणी 
लागणा-या बारमाही व्काांिा प्रोतसाहि देता येईल.  कमी सांिदेिशील व्के ्ाण्याचा ताण सहि करू 
शकतात, अशा व्काांिा तयाांच्या गरजेच्या 40 टक्क्या्यंत ्ाणी कमी करूि सधु्दा चाांगले उत्ादि 
वमळिता येते.  ्ाणी कमी केलयामळेु उत्ादिात घट येते, ्ण ही घट तुलिेिे कमी असते.  लाभके्षत्रात 
्ाण्याची उ्लब्धता लक्षात घेऊि व्काची वििड करािी.  ्ाणी कमी असलेलया     खो-यात ्ाण्याचा 
ताण सहि करू शकणा-या व्काांची वििड करािी.  

राज्यामध्ये विशेर्षत: मराठिाडा, ्स्चचम महाराष्ट्र ि उत्तर महाराष्ट्राच्या बऱ्याच भागात ऊस के्षत्र 
िाढलेले वदसत आहे. राज्यामध्ये हा एकमेि कृर्षी आधावरत उद्ोग ्ाण्याची तुट असलेलया भागात 
िाढत आहे. गोदािरी खेाऱ्याच्या बाबतीत हेच वचत्र ्ढेु येत आहे. येतया काळात ऊसाची िाढ ्िूभ 
विदभातील वि्लुतेच्या उ्खेाऱ्यामध्ये होणे गरजेचे आहे.  ्ीकरचिा ही प्रवक्रया उद्ोग, बाजार 
व्यिस्िा, वमळणारा भाि याांच्याशी विगवडत आहे. आवण यामळेु अ्ेवक्षत अशी ्ीकरचिा 
रुजविण्यासाठी ग्रामीण भागात विकें वद्रत ्ध्दतीिे शेतीतील प्रािवमक उत्ादिािर प्रवक्रया करणाऱ्या 
उद्ोगाांचे जाळे विमाण करण्याची गरज आहे. आज अशा प्रकारचे जाळे ्ाण्याची अिकूुलता िसणाऱ्या 
भागात साखर कारखान्याच्या माध्यमातिू ग्रामीण भागात स्िा्ि झालेले आहे. तयात बदल होण्याची 
गरज आहे. अन्यिा ्ीक रचिेमध्ये बदल होणे कठीण आहे. 

 
एकूणच व्काांचे वियोजि हे ्ाण्याची उत्ादकता  ि ्ाण्याची उ्लब्धता या बाबी विचारात घेऊि करणे 

आिचयक ठरते. 
 

अ) पाण्याची उत्पादकता: 
 
 जास्त ्ािसाच्या  विभागात ससचिाकवरता ्रेुसे ्ाणी उ्लब्ध असलयास व्काांची प्रवतहेक्टरी उत्ादकता 
ि उत्न्ि हा घटक विचारात घेऊि व्काांचे वियोजि कराि.े  ससचिाच्या ्ाण्याची उ्लब्धता कमी असलयास 
व्काांची प्रवत घिमीटर उत्ादकता विचारात घ्यािी.  याकवरता व्काांिा ्ाण्याची वकती आितभिे लागतात, तसेच 
ससचिाची गरज, या बाबी माहीत असणे आिचयक आहे.  ्ीक वियोजिा्िूी सिभ व्काांची अ्ेवक्षत उत्ादकता, 
काढणीिांतर शेती मालास वमळणारे दर या सिभ बाबींचा तलुिातमक अभ्यास करूि व्काांची वििड करािी.   
 
 भाजी्ाला व्काां्ासिू सिभसाधारण्णे ्ाण्याची उत्ादकता अवधक वमळते तिाव् या शेतमालाचे भाि 
अस्स्िर असतात आवण उत्ादिासाठी मोठया माकेट्यंत (शहरे) चाांगले रस्ते उ्लब्ध असले ्ावहजेत.  तसेच या 
व्काांच्या लागिडीसाठी मांजरुाांचा खचभही जास्त असतो.  म्हणिू व्काांची वििड करतािा या बाबीही विचारात घेणे 
आिचयक आहे. 
 
ब) पाण्याची उपलब्धता: 
 
 व्काांिा ्ेरणी्ासिू ्वर्क्िते्यंत सतत ्ाण्याची आिचयकता असते.  खरी् हांगामात व्काांची 
्ाण्याची गरज ही मखु्यत: ्ािसाद्वारे भागिली जाते.  ्ािसामध्ये खांड ्डलयास ससचिाचे सांरक्षणातमक ्ाणी 
देण्याची गरज भासते.  रबी हांगामात ससचिाची सोय असलयास व्काांिा ्ाण्याचा ताण बस ूलागताच ससचिाद्वारे ही 
गरज भागिली जाते.  तसेच उन्हाळी हांगामात ्ाण्याची उ्लब्धता असलयास उन्हाळी व्के घेतली जातात.  
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जलस्त्रोतामध्ये ्ाण्याची उ्लब्धता कमी असलयास व्काांिा गरजेिेळी ्ाणी वमळत िाही ि ्ाण्याचा ताण ्डतो.  
िेगिगेळ्या व्काांची ्ाण्याचा ताण सहि करण्याची क्षमता ही कमी जास्त असते.   
 
 रबी हांगामाच्या सरुुिातीस (ऑक्टोबर मवहन्यात) प्रकल्ात ्ाणीसाठा वकती आहे तयािरूिच रबी ि 
उन्हाळी हांगामातील ्ाण्याचा कोटा ठरिला जातो.  हा कोटा वकती आितभिात सोडणार हे ही विस्चचत केले जाते.  
विवहरीिरूि ्रूक ्ाण्याची सोय असलयास तया्ासिूही वकती आितभिे वमळू शकतील याचा अांदाज आलेला 
असतो.  लाभके्षत्रातील शेतकऱ्याांिी तसेच ्ाणी िा्र सांस्िाांिी, वमळणा-या आितभिािरूि आ्लया लाभके्षत्रातील 
व्काांचे वियोजि करणे आिचयक आहे.   
 
 प्रकल् लाभके्षत्रात ऊस ि केळी ही बारमाही व्के घेण्याकडेच शेतक-याांचा विशेर्ष कल वदसिू येतो.  या 
व्काांच्या तुलिेत अन्य फळव्काांची ्ाण्याची गरज कमी असते.  तया्ासिू वमळणारे उत्न्िही चाांगले असते.  
शेतक-याांिी आ्लया ्ीकरचिेत फळव्काांचा समािेश केलयािांतर तयाच्या आर्मिक स्स्ितीत सधुारणा झालयाची 
अिेक उदाहरणे आहेत.  म्हणिू प्रकल्ाच्या ससचिाबरोबरच विहीर अििा इतर स्त्रोतामधिू ्रूक ससचिाची सोय 
असेल तर 20-25% के्षत्रािर फळव्काांची लागिड करणे फायदेशीर ठरेल. 
 
क) बाष्पीभिन 
 
 तलािातील, कालव्यातील ि शेतािरील ्ाण्याचा बाष्ट््ीभििामळेु सतत िाश होत असतो.  भू् षृ्ट्ठािर 
साठविलेलया ्ाण्याचा, कालव्यातील प्रिाही ्ाण्याचा ि शेतािरील ्ीकासाठी सोडलेलया ्ाण्याचा 
बाष्ट््ीभििामळेु होणारा ्ाणीिाश िेगिगेळा आहे.  िातािरणातील ता्माि, सयूभप्रकाशाचा कालािधी, हितेील 
आद्रता ि िा-याचा िगे या घटकािर प्रामखु्यािे बाष्ट््ीभिि अिलांबिू असते.  प्रकरण-1 मधील अहिालािसुार 
महाराष्ट्रातील जलाशयािर बाष्ट््ीभििामळेु साधारण्णे 18% ्ाणीिाश होत आहे. 
 
 बाष्ट््ीभििामळेु झालेला ्ाणीिाश हा अदृष्ट्य स्िरु्ात असतो ि इतर ्ाणीिाशाप्रमाणे ्ाणी ्रत 
्िुरुद्भिािे वमळत िाही.  सिभसाधारण्णे धरणाच्या विमोचकातिू कालव्यातिू ्ाणी सोडलयािांतर कालिा, 
वितवरका, शेतचारी ि शेतामध्ये बाष्ट््ीभििामळेु होणारा ्ाणीिाश हा बराच जाणिण्याजोगा जास्त आहे.   
 
 जल वियोजिात बाष्ट््ीभििाचा वहशोब फार महतिाचा आहे. जलाशयातिू ि ससचि के्षत्रािरुि 
बाष्ट््ीभििािे उडूि जाणा-या ्ाण्याचा िेमका वहशोब करता यायला हिा. ्ण बाष्ट््ीभििाची मोजणी ि माांडणी 
याबाबत अजिू ्रेुसे प्रमाणीकरण झालेले वदसत िाही.  कारण प्रतयक्षात होणारे बाष्ट््ीभिि जलाशयाचा विस्तार, 
िारा, जलाशयातील ्ाण्याचे ता्माि अशा अिेक बाबींिर अिलांबिू असते.  बाष्ट््ीभिि विरोधाचे तांत्र विकवसत 
करायचे म्हणजे बाष्ट््ीभिि प्रवक्रयेची िीट त्शीलिार मावहती असणे आिचयक आहे.  तयामळेु बाष्ट््ीभििाची 
मोजणी ि बाष्ट््ीभिि विरोध हा महतिाचा घटक ससचि विस्तारासाठी राहणार आहे. 
 
8.37 सिंचन के्षत्रात िाढ होण्यािंाठी खालील नमदू केलेल्या मदु्यांनिुंार पढुील कायगिाही / उपाययोजना 

करणे योग्य होईल. 

(1)  जास्त ्ािसाच्या विभागात प्रवत हेक्टरी उत्ादि िाढविण्याच्या दृष्ट्टीिे ्ाण्याचे वियोजि करािे ि 
बहुिार ्ीक ्द्धतीचा अिलांब करािा. 
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(2)  कमी ्ािसाच्या विभागात प्रवत हेक्टरी उत्ादकते ऐिजी प्रवत घिमीटर ्ाण्याची उत्ादकता विचारात 
घ्यािी. 

(3) भू् षृ्ट्ठािरील ्ाणी आवण भजूल याांच्या सांयकु्त िा्रास (conjunctive use) प्राधान्य द्ािे. 
(4) ससचिासाठी उ्लब्ध असणा-या ्ाण्याचा काटकसरीिे / कायभक्षम िा्र करण्यात यािा. 
(5) वठबक ि तरु्षार ्द्धतीचा अिलांब ्णूभ झालेलया प्रकल्ात टप्याटप्यािे, तर ििीि बाांधकामाधीि 

प्रकल्ात अवििायभ करण्यात यािा. 
(6) ऊस, केळी ि द्राक्ष ेव्कासाठी वठबक ससचि अवििायभ करण्यात यािे.   विशेर्षत: तुटीच्या उ्खो-यामध्ये 

प्रिम कायभिाही करण्यात यािी. 
(7) सिभ प्रकारच्या फळबागा ्ढुील तीि िर्षात वठबक ससचिाखाली आणाव्या.  अशा प्रकारची कायभिाही 

विशेर्षत: तुटीच्या उ्खो-यामध्ये प्रिम करण्यात यािी. 
(8)  वबगर ससचिासाठी िा्रलेले ्ाणी ससचि िा्रासाठी योग्य होईल यासाठी आिचयक ती प्रवक्रया करूि 

तयाचा ्िुचच ससचिासाठी िा्रण्यात यािा. 
(9)  कमी ्ाणी लागणा-या ि जास्त उत्ादि देणा-या व्काांच्या िाणाांची वििड करािी.  तसेच जवमिीच्या 

प्रतिारीिसुार व्काांची वििड करािी. 
(10) जवमिीिर आच्छादि टाकूि (mulching) बाष्ट््ीभिि कमी करूि तेिढ्याच ्ाण्यात ससवचत के्षत्र 

िाढविणे आिचयक आहे. उ्लब्ध ्ाण्याचा जास्तीत जास्त िा्र खरी् ि रब्बी हांगामात केलयास 
उन्हाळी हांगामात जलाशयातिू होणारे बाष्ट््ीभिि िाच ूशकेल. 

(11) मोठ्या/मध्यम प्रकल्ाांचे कालिे ्ाणी्ाळी चाल ूझालयािांतर सतत (वदिस ि रात्रीही) चाल ूअसतात.  
रात्रीच्या ्ाण्याचा िा्र फारसा ि झालयास ससचिाचे के्षत्र कमी होते.  तयामळेु रात्रीच्या ्ाण्याचा िा्र 
िाढविलयास, ्ाण्याचा िाश कमी होऊि ससवचत के्षत्रात िाढ होऊ शकेल. 

(12) रब्बी व्काांची ्ेरणी लिकर झालयास ससवचत के्षत्रात िाढ होऊ शकेल. 
(13) ससचिाच्या ्ाणी िा्राची कायभक्षमता ही वियेावजत सांकल्िे्ेक्षा जिळ जिळ 15 ते 20 टक्क्याांिी 

कमी आहे. यामध्ये तातडीिे सधुारणा करण्याची गरज आहे. यास्ति राज्यातील ्ाणी िा्राची 
कायभक्षमता िाढािी या दृष्ट्टीकोिातिू शेतकऱ्याांचा कायदा 2005 िसुार राज्यातील सिभ के्षत्रािर 
्ाणीिा्र सांस्िा स्िा्ि करुि ्ाणी मोजिू देण्याची व्यिस्िा करण्याचा समयबध्द कायभक्रम आखािा 
ि हे काम 5 ते 7 िर्षात ्णूभ होईल हे ्हािे. 

(14) राज्यातील महा्ावलका/िगर्ावलका याांिा तयाांच्या सिुेजिर प्रवक्रया करुि ते ्नु्हा ससचिास उ्लब्ध 
होईल याबाबत महा्ावलकाि िगर्ावलकेस बांधिकारक कराि.े 
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प्रकरण  9   

अनियनितत ांब बतची क रव ई 

(कार्यकक्षा - 9 चौकशी दरम्र्ान आढळून आलेल्र्ा अननर्मतताांबाबत जबाबदारी ननश्चचत करुन 
सांबांनिताांनिरुध्द सरु्ोग्र् कारिाई सचुनिणे)  

9.01 सनमतीच्र्ा नऊ कार्यकक्षाांपैकी कार्यकक्षा क्र. 1 ते 4  र्ा क्रमाांकाच्र्ा कार्यकक्षाांमध्रे् चौकशीच्र्ा 
स्िरुपाची तपासणी अनिपे्रत आहे. सनमतीच्र्ा उियनरत कार्यकक्षा क्र. 5 ते 8 र्ा मखु्र्त: जलसांपदा नििागाच्र्ा 
ि खोरेननहार् महामांडळाांच्र्ा कार्यपध्दतीशी सांबांनित असनू त्र्ा कार्यपध्दतींबाबत उपार्र्ोजनात्मक नशफारशी 
सनमतीने सचुिािर्ाच्र्ा आहेत. तथानप कार्यकक्षा क्र. 5 आनण 6 ची तपासणी करताना सनमतीला असे 
आढळून आले की, जरी र्ा कार्यकक्षा मखु्र्त्ि े कार्यपध्दती आनण नशफारशींबाबत असल्र्ा तरी त्र्ा 
अभ्र्ासातनू सांबांनित अनिकारी आनण अन्र् व्र्क्तींच्र्ा स्पष्टपणे आढळणाऱ्र्ा ननर्मबाहर् निनशष्ट 
कार्यिाहींिर सधु्दा प्रकाश टाकला पानहजे. र्ा कारणामळेु प्रकरण 9 मध्रे् कार्यकक्षा क्र.1 ते 4 च नव्हे तर 
खालील प्रमाणे कार्यकक्षा क्र. 1 ते 6 मिील अननर्नमतताांबाबत चचा करण्र्ात आली आहे. 

1) ननर्ममत ससचन क्षमता ि प्रत्र्क्ष ससनचत के्षत्र र्ामिील तफाितीची कारणे 

2) प्रकल्पाांना सिुानरत प्रशासकीर् मान्र्ता देताना झालेली सकमतिाढ प्रचनलत ननर्म र्ाांना अनसुरुन 
आहे सकिा कसे ि ती सिुानरत प्रशासकीर् मान्र्ता सक्षम स्तरािरुन देण्र्ात आली आहे सकिा कसे 

3) प्रकल्पाांच्र्ा अांमलबजािणीतील निलांबाची कारणे. 

4) प्रकल्पाांच्र्ा व्र्ाप्तीत झालेला बदल ि त्र्ाअनषुांगाने िाढलेल्र्ा सकमतीची कारणे तपासणे.  

5) उपसा ससचन र्ोजनाांची उपर्कु्तता िाढनिण्र्ासा ी उपार्र्ोजना सचुनिणे 

6) प्रकल्पकामाच्र्ा गणुित्ता िाढीसा ी  उपार् र्ोजना सचुनिणे 

 म्हणनू कार्यकक्षा क्र.9 पनरणामत: असे ननदेनशत करते की, िरील 1 ते 6 मदु्ाांच्र्ा चौकशीत काही 
अननर्नमतता झाल्र्ाचे सनमतीस आढळले तर सदर अननर्नमततेस जबाबदार असणाऱ्र्ा व्र्क्ती / व्र्क्तींिर 
जबाबदारी ननश्चचत करािी आनण त्र्ाांचेिर र्ोग्र् ती कारिाई प्रस्तानित करािी.  

9.02 सनमतीच्र्ा अहिालातील 1 ते 6 प्रकरणे क्रमश: कार्यकक्षा क्र. 1 ते 6 सांबांनित असनू र्ा प्रकरणाांमध्रे् 
महामांडळाांकडून ि इतर नििागातनू प्राप्त झालेल्र्ा कागदपत्राांच्र्ा छाननीतनू आढळून आलेल्र्ा 
अननर्नमतताांची र्ा प्रकरणाांमध्रे् सनिस्तरपणे चचा केलेली आहे. चौकशी दरम्र्ान ज्र्ा प्रकल्पाांिर अशा 
प्रकारच्र्ा अननर्नमतता आढळून आल्र्ा आहेत, त्र्ा त्र्ा प्रकल्पाांबाबत सनमतीने त्र्ाबद्दल निस्ततृपणे नििेचन 
केले आहे. र्ा प्रकरणात ज्र्ाांच्र्ाकडून ननणयर् घेताना अशा प्रकारच्र्ा अननर्नमतता झालेल्र्ा आहेत त्र्ाांचेिर 
अननर्नमततेच्र्ा गाांिीर्ानसुार जबाबदारी ननश्चचत करुन कारिाई प्रस्तानित करणे अनिपे्रत आहे.  

प्रकरण 1, 2, 3, 4, 5 ि 6  नसुार ज्र्ा अननर्नमतता ननदशयनास आल्र्ा त्र्ामागे र्ांत्रणेतील ज्र्ा पदािर 
त्र्ा कालखांडात एक सकिा अनिक अनिकारी निनिि पातळर्ािर काम करीत होते त्र्ाांचेकडून झालेल्र्ा 
अननर्नमततेची गांिीरता पडताळून त्र्ाप्रमाणे उनचत कारिाई प्रकरण 9 मध्रे् सचुनिण्र्ात आलेली आहे. 
प्रकल्पाांच्र्ा िाढलेल्र्ा सकमतीमागे व्र्ाप्तीतील बदल हे सिांत महत्िाचे कारण असनू त्र्ामळेुच बहुताांश 
प्रकल्पाांना सपु्रमा घेण्र्ाची आिचर्कता ननमाण झाल्र्ाचे सनमतीला नदसनू आले. त्र्ामळेु कार्यकक्षा 4, 
"व्र्ाप्तीतील बदलाांमळेु प्रकल्पाांच्र्ा िाढलेल्र्ा सकमती" र्ा बाबतची चचा कार्यकक्षा क्र. 2 च्र्ा सांदिातच 
करण्र्ात आलेली आहे.  
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9.03 छाननी करण्र्ापिूी निचारात घेण्र्ाजोग्र्ा आिचर्क बाबी - 

1. शासनाने सनमती नेमण्र्ाच्र्ा आदेशाांमि े अननर्नमतता हा शब्द ननर्मबाहर्ता र्ा मर्ार्मदत अथाने 
िापरला आहे.पण अशा रीतीची ननर्मबाहर्ता तपासत असताना प्रकल्पाांतील काही व्र्िहाराांबाबत परेुसे ननर्म 
करण्र्ात आलेले नाहीत ि त्र्ामळेु एकीकडे प्रकल्परचनेतील घटकाांचे स्िरुप झपाटर्ाने बदलत असताना - 
निी तांते्र उदा. कोलग्राऊट, अस्तरीकरण, न बक/तषुार इत्र्ादी कार्यपध्दती रुढ होत असताना, दसुरीकडे 
त्र्ाबाबत परेुशी मागयदशयक रचना नाही, असे सनमतीच्र्ा लक्षात आले. त्र्ामळेु िेगिेगळर्ा प्रकल्पाांमिे ि 
पनरश्स्थतीमिे प्रकल्प अनिकाऱ्र्ाांनी िेगिगेळर्ा प्रकारची ि काही िेळा तकय सांगत नसलेली िनूमका घेतल्र्ाचे 
नदसते. अशा अतकय सांगत ि निसांिादी ननणयर्ाांची नोंद घेणे सनमतीला आिचर्क िाटले. अन्र्था सनमतीच्र्ा 
नेमणकुीची पाचियिमूी निशद करताना - “महालेखापालाांचे शेरे ि अन्र् ननिेदने”  र्ाांचा शासनाने जो उल्लेख 
केला आहे, त्र्ाांचे परेुसे निचलेषण सनमतीतफे झालेले नाही अशी उणीि रानहली असती असे सनमतीला िाटले. 
म्हणनू शब्दश: “अननर्नमतता” र्ा एकाच शब्दात न सामािणाऱ्र्ा पण तदनषुांनगक अन्र् दोषास्पद अशा 
कार्यपध्दतींचा उहापोह सनमतीने आपल्र्ा अहिालात करािर्ाचे  रिले. 

2.  चौकशीच्र्ा दरम्र्ान, महामांडळाांव्र्नतनरक्त काही सांस्थाांकडून / व्र्क्तींकडून ननिदने इत्र्ादी सादर 
करण्र्ात आली. अशा सादर करण्र्ात आलेल्र्ा कागदपत्राांिरुन सकृतदशयनी इतर काही अननर्नमतता /उणीिा 
सनमतीच्र्ा ननदशयनास आल्र्ा. मात्र अशा बहुताांश मदु्ाांची चौकशी करणे ही बाब सनमतीच्र्ा कार्यकके्षत रे्त 
नव्हती. तसेच अशा प्रकारची चौकशी करण्र्ासा ी सनमतीकडे आिचर्क ते अनिकार ि  निशेष प्रकारचे 
मनषु्र्बळही नव्हते. त्र्ामळेु सनमतीने अशा सकृतदशयनी गांिीर स्िरुपाच्र्ा िाटणाऱ्र्ा अननर्नमतताांचा 
थोडक्र्ात तपशील शासनाने पढुील सनिस्तर चौकशी करुन आिचर्क ती कार्यिाही करणे शक्र् व्हािे र्ासा ी 
िेगळर्ा जोडपत्राांमध्रे् देण्र्ाचे  रनिले. 

3. कार्यकक्षा क्र. 9 च्र्ा सांदिात दोन प्रकारच्र्ा अननर्नमतता / दोषाांमध्रे् फरक करणे आिचर्क आहे, ते 
म्हणजे प्रचनलत कार्यप्रणालीतील (व्र्िस्थेमिील) दोष (systemic faults) आनण व्र्श्क्त-ननगनडत दोष / चकुा 
(individual faults). प्रचनलत ननर्म ि कार्यपध्दतींना अनसुरुन कार्यिाही न होणे अशा प्रकारच्र्ा काही 
अननर्नमतता र्ा प्रदीघय काळापासनू, नकत्रे्क दशकेनह जलसांपदा नििागात तसेच आता महामांडळात निनिि 
पातळीिरील अनिकाऱ्र्ाांकडून केल्र्ा जात असल्र्ाचे सनमतीच्र्ा ननदशयनास आले. र्ामध्रे् सनमतीच्र्ा असेही 
ननदशयनास आले की निहीत कार्यपध्दतीस अनसुरुन कार्यिाही न करता प्रकल्पाांची अांदाजपत्रके तर्ार करणे, 
आिचर्क ते सिेक्षण, अन्िषेण न करणे ि प्रकल्पाांची अांमलबजािणी ननर्ोजनानसुार न करणे, अशा अर्ोग्र् 
पध्दती रे्तात, ज्र्ाांचा गांिीर पनरणाम प्रकल्पाांच्र्ा रचनेत, स्िरुपात, तसेच सकमतीत प्रनतसबनबत झालेला नदसतो. 
तरीही र्ा अननर्नमततेमागे नििागाच्र्ा सिय र्ांत्रणेतील त्रटुी ि दोष कारणीितू असल्र्ामळेु त्र्ाची जबाबदारी 
काही  रानिक अनिकाऱ्र्ाांिर न  ेिता त्र्ासा ी सिय शासकीर् र्ांत्रणाच दोषी आहे असे सनमतीचे मत पडले. 
र्ा अर्ोग्र् पध्दतीत र्ोग्र् त्र्ा सांननर्ांत्राणाव्दारे आिचर्क ते बदल घडिून आणण्र्ामिे ननर्ोजन नििाग ि 
नित्त नििागासनहत सांपणूय शासनाने दाखनिलेल्र्ा उदासीनतेमळेु र्ा पध्दती जलसांपदा नििाग ि महामांडळाांमध्रे् 
तशाच चाल ूरानहल्र्ा असे म्हणता रे्ईल. र्ा अननर्नमततेची सामनुहक जबाबदारी सिय शासकीर् र्ांत्रणेिर रे्त 
असल्र्ामळेु सनमतीने अशा प्रकारच्र्ा अननर्नमतता हे "व्र्िस्थेतील दोष" असे िगीकरण करुन नििरण पत्र 
क्र. 9/1 मध्रे् ननदेनशलेले आहेत.  

9.04    प्रकल्पाांची आखणी ि अांमलबजािणी र्ाबाबतीतील प्रचनलत ननर्माांचे उल्लांघन केल्र्ामळेुच र्ा 
प्रकारच्र्ा गांिीर अननर्नमतता झाल्र्ा असल्र्ाने, त्र्ाांचे काटेकोरपणे पालन करण्र्ाबाबत आिचर्क त्र्ा सचूना 
शासनाच्र्ा सिय सांबांनित नििागाांना ि महामांडळाांना देण्र्ात र्ाव्र्ात अशी नशफारस सनमती करते. र्ा 
महत्िाच्र्ा नशफारशींची तातडीने दखल घेऊन जलसांपदा नििाग, नित्त नििाग, ननर्ोजन नििाग हे, त्र्ाांच्र्ा 
कार्यपध्दतीमध्रे् आिचर्क ती सांननर्ांत्रण र्ांत्रणा ननमाण करुन सिुारणा करतील अशी सनमतीची अपेक्षा आहे. 
अशा प्रकारच्र्ा अननर्नमतता ि चकुा िनिष्र्ात होऊ नरे्त र्ासा ी सनमती अशीही नशफारस करते की चकुा 
टाळण्र्ाकनरता, तसेच चकुा झाल्र्ाच तर त्र्ा बाबत िेळीच कार्यिाही करण्र्ासा ी सांननर्ांत्रण र्ांत्रणा उिी 
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करािी, जेणे करुन िनिष्र्ात अशा प्रकारच्र्ा चकुा घडल्र्ास त्र्ार्ोगे आिचर्क ती स्िसिुारक ि दांडात्मक 
कारिाई लगेच करता रे्ईल. उल्लेखनीर् गोष्ट अशी की गेल्र्ा तीन चार िषात जलसांपदा नििागाच्र्ा 
दृष्टोत्पत्तीस आलेल्र्ा काही प्रकारच्र्ा कार्यपध्दतीतील चकुा िनिष्र्ात टाळण्र्ासा ी शासनाने आपणहून असे 
काही ननणयर् ननगयनमत केले आहेत. त्र्ाांना अनसुरुन िनिष्र्ात जलसांपदा प्रकल्पाांबाबत कार्यिाही केली जाईल 
अशी सनमतीस आशा िाटत असली, तरी अशा प्रकारच्र्ा आणखी करािर्ाच्र्ा बऱ्र्ाच सिुारणाांची र्ादी 
सोबतच्र्ा नििरण पत्र क्र. 9/2 मध्रे् जोडली आहे. 

9.05    झालेल्र्ा अननर्नमतताां बाबत चकुीचे / अर्ोग्र् काम करणाऱ्र्ाांिर कारिाई प्रस्तानित करताना;  

 अजाणतेपणी झालेल्र्ा चकुा / अननर्नमतता,  

 मो र्ा प्रमाणात झालेल्र्ा दलुयक्षामळेु शासनाचे आर्मथक नकुसान झालेले ननणयर्,  

 जाणनू बजुनू ि एखाद्ाला आनण/ सकिा स्ित:ला लाि नमळिनू देण्र्ाच्र्ा हेतनेू जाणीिपिूयक घेतलेले 
अर्ोग्र् ननणयर्  

र्ा तीनही प्रकाराांमध्रे् फरक करणे सनमतीस आिचर्क िाटले. त्र्ामळेु नकरकोळ ि नकळत 
झालेल्र्ा चकुाांबाबत आनण निनशष्  उदे्दश डोळर्ासमोर  ेिनू केलेल्र्ा गांिीर सकिा जाणनू बजुनू केलेल्र्ा 
चकुाांकनरता त्र्ाांच्र्ा स्िरुपानसुार सौम्र् / नकरकोळ सकिा क ोर / जबर नशेके्षसा ी नििागीर् चौकशी सकिा 
अन्िेषण पध्दतीची कार्देशीर कारिाई सनमतीने सचुनिली आहे. मात्र, दोषर्कु्त प्रकरणाांमिे नेमक्र्ा व्र्क्तीचा 
शोि घेण्र्ाचा आनण / सकिा व्र्क्तीचा नामननदेश करण्र्ाचा प्रर्त्न न करता त्र्ा पदािरील व्र्क्तींची 
जबाबदारी पेलण्र्ातील अक्षमता सकिा गैरव्र्िहार र्ाांचा ननदेश सनमतीने त्र्ा अनिकारपदाचा ि सांबांनित 
कालखांडाचा उल्लेख करुन केला आहे. 

9.1 निर्मित सिंचि क्षित  व प्रत्यक्ष सिंचि क्षित  य ब बत छ ििी करत ि  नििंिू आलेल्य  
अनियनितत   

9.1.1 प्रकल्पीय पीक रचिेतील टक्केव रीपेक्ष  ब रि ही नपक ांि  अनिक के्षत्र वर सिंचि करणे 

1. प्रकल्पाांना प्रशासकीर् मान्र्ता देताना निनशष्  प्रकारची पीक रचना (कृषी नििागाच्र्ा मान्रे्तेने) प्रकल्प 
अहिालात अांतिूयत केली जाते आनण त्र्ा आिारे प्रकल्पाचे लािव्र्र् गणुोत्तर काढले जाऊन प्रकल्पाची 
आर्मथक व्र्िहार्यता  रनिली जाते. त्र्ामळेु अशा मांजरू पीक रचनेिरच प्रकल्पाचे लािके्षत्र ि ससचन क्षमता 
ननश्चचत केली जाते. साहनजकच त्र्ा प्रकल्पाव्दारे ननमाण होत असलेली ससचन क्षमता ही मांजरू पीक रचनेनसुार 
ससनचत होत असलेल्र्ा पीकके्षत्राएिढी असते.  

2�. लािके्षत्रातील शेतकऱ्र्ाांनी अजय केलेल्र्ा नपकाांसा ी पाण्र्ाची मांजरुी देताना अशी मांजरुी प्रकल्पीर् 
पीकरचनेशी ससुांगत अशा हांगामननहार् पाणीिाटपापेक्षा फार तफाित रहाणार नाही र्ाची दक्षता सांबांनित मांजरुी 
देणाऱ्र्ा अनिकाऱ्र्ाने घेणे उनचत असते. अथातच प्रनतिषी प्रत्र्क्षात अिलांनबण्र्ात रे्णारी पीकपध्दती ही 
पाण्र्ाच्र्ा उपलब्ितेनसुार बदलत जाणार असल्र्ामळेु, तो बदल प्रकल्पीर् पीक रचनेच्र्ा प्रमाणात केला गेला 
पानहजे, जेणेकरुन लािके्षत्रात समानिष्ट असलेल्र्ा कोणत्र्ाही शेतकऱ्र्ाची जमीन अससनचत राहणार नाही. 
प्रत्र्क्षात मात्र सनमतीने तपासलेल्र्ा सा  प्रकल्पाांपैकी बऱ्र्ाच प्रकल्पाांमध्रे् प्रकल्पीर् पीकरचनेपेक्षा बारमाही 
नपकाांसा ी बऱ्र्ाच अनिक प्रमाणात मांजरुी देण्र्ात आली असल्र्ाचे नदसले. त्र्ामळेु प्रकल्पीर् पीक रचनेनसुार 
लागणाऱ्र्ा पाण्र्ापेक्षा बरेच अनिक पाणी बारमाही नपकास देण्र्ात आले. पनरणामत: प्रकल्पीर् ननर्ममत ससचन 
क्षमतेच्र्ा तुलनेत केिळ ससनचत के्षत्रातच घट झाली असे नाही, तर प्रकल्पीर् ननर्ोनजत लािाथींच्र्ा सांख्रे्मध्रे् 
देखील घट झाली ि ससचनलािाचे समन्र्ार्ी पाणी िाटप करण्र्ाच्र्ा सांकल्पनेस खीळ बसली. राज्र्िरातील 
बऱ्र्ाच प्रकल्पाांमध्रे् अशा प्रकारची पनरश्स्थती असली तरी काही प्रकल्पािर मो र्ा प्रमाणािर असल्र्ाचे 
नदसनू आले. त्र्ाांची र्ादी सोबतच्र्ा नििरण पत्र क्र. 9/3 मध्रे् जोडली आहे. र्ाबाबतचे सनिस्तर निचलेषण 



598 
 

प्रकरण क्र. 1 पनरच्छेद क्र 1.6.1 मध्रे् केले आहे. झालेल्र्ा अननर्नमततेच्र्ा जबाबदारीबद्दल सनमतीचे मत 
पढुील प्रमाणे आहे. 

3) पाटबांिारे प्रकल्पाांिरील ससचन व्र्िस्थापनाची जबाबदारी कार्यकारी अनिर्ांत्र्ाांची असते. ससचन कार्दा, 
ननर्म आनण िेळोिेळी शासनाने ननगयनमत केलेले आदेश ि पनरपत्रके र्ातील तरतदुींनसुार हे काम केले जाते. 
नििागीर् ि उप नििागीर् स्तरािरील कालिा सल्लागार सनमत्र्ा आनण के्षत्रीर् स्तरािरील पाणी पांचार्त 
सनमत्र्ा र्ाांच्र्ा सल्ल्र्ानसुार दर हांगामापिूी िरणात उपलब्ि पाण्र्ाचा आढािा घेऊन हांगामातील पाणी 
पाळर्ाांबद्दल ननणयर् घ्र्ािर्ाचे असतात. लाििारकाांकडून फॉमय 7 मिे पाणी अजय मागनिले जातात आनण त्र्ा 
हांगामासा ीचे पाणी अजय, पाणी उपलब्ितेच्र्ा मर्ादेनसुार मांजरू केले जातात. 

4) मो र्ा प्रकल्पाांचा ससचन लाि जास्तीत जास्त ससचन के्षत्राला व्हािा र्ा हेतनेू प्रकल्पीर् पीकरचनेमिे अल्प 
प्रमाणात (4 ते 6 टक्के) बारमाही नपकाांचा अांतिाि केलेला असतो आनण उरलेल्र्ा सिय लािके्षत्रात हांगामी 
नपकाांची (खरीप, रब्बी, दहुांगामी) तरतदू केलेली असते. ज्र्ा प्रकल्पाांमिे अशाप्रकारे प्रकल्पाांतील तरतुदीपेक्षा 
दपुटीहूनही अनिक बारमाही पीक के्षत्रास पाणी देण्र्ात आले, अशा 20 प्रकल्पाांची र्ादी सोबतचे नििरणपत्र क्र 
9/3 मिे नदली आहे. त्र्ाांच्र्ािर मो र्ा प्रमाणात साियजननक ननिी गुांतिलेला आहे. र्ापैकी 14 प्रकल्प हे 
पाण्र्ाच्र्ा तटुीच्र्ा िा अनततुटीच्र्ा खोऱ्र्ात ससचन देणारे आहेत. शासनाच्र्ा ननणयर्ाप्रमाणे (नद 12.2.1987) 
पाणी कमतरता असलेल्र्ा के्षत्रात उन्हाळी हांगामात ऊसासारख्र्ा बारमाही नपकाला पाणी न देता ते उन्हाळी 
हांगामी नपकाांनाच फक्त देण्र्ात र्ािे असे स्पष्ट आदेश आहेत. तरीसधु्दा र्ा िोरणाला ि आदेशाांना डािलनू 
प्रकल्प मान्र्ता नसलेल्र्ा प्रमाणात नपकाांना प्रकल्पाांचे पाणी देण्र्ाचा दोष र्ा प्रकल्पाांच्र्ा व्र्िस्थापनात 
घडलेला आहे. ससचन व्र्िस्थापनातील जागरुकतेबद्दल 2000 ि 2003 मिे शासन आदेश देण्र्ात आले 
आहेत. म्हणनू 2000 नांतरच्र्ा काळात रब्बी ि उन्हाळी हांगामात ज्र्ा प्रकल्पाांिर मो र्ा प्रमाणात बारमाही 
नपकास पाणी देण्र्ात आले आहे,� त्र्ा प्रकल्पाांच्र्ा ससचन व्र्िस्थापनाची जबाबदारी असणाऱ्र्ा कार्यकारी 
अनिर्ांता ि अिीक्षक अनिर्ांता र्ाांच्र्ािर नििागीर् चौकशीची कारिाई करण्र्ात र्ािी, अशी सनमतीची 
नशफारस आहे. 

5.    िस्ततु: पाटबांिारे नििागाच्र्ा शासन ननणयर् क्र. 10/19-2000 सस.व्र् (िो) नदनाांक 7.3.2001 अन्िरे् 
"ज्र्ा प्रकल्पाांचे प्रनतदलघमी निजलेले के्षत्र िाजिीपेक्षा कमी आहे, त्र्ा प्रत्रे्क प्रकल्पात असे होण्र्ाच्र्ा 
कारणाांची सनिस्तर कारणनममाांसा करुन आिचर्क ते उपार् करण्र्ाची जबाबदारी कार्यकारी अनिर्ांताांिर 
राहील" असे स्पष्ट करण्र्ाांत आले आहे. "असा आढािा दरिषी प्रत्रे्क हांगाम सांपल्र्ानांतर अिीक्षक 
अनिर्ांताांनी घ्र्ािा ि आिचर्क ती कार्यिाही करिून घ्र्ािी" असेनह ननदेनशत करण्र्ात आले आहे.  

िरील पनरच्छेद 9.1.1 मिील निषर्ाबाबत चचेनांतर सनमतीने प्रस्तानित केलेल्र्ा कारिाईच्र्ा सांदिात 
एक िगेळा निचार माांडण्र्ात आला. त्र्ा सांबांिी एक सनिस्तर नििरणपत्र क्र. 9/4 मिे जोडले आहे. 

9.1.3 सिंचि िं ठी प्रत्यक्ष प णी िेत  येण र ि ही अश  ल भके्षत्र वर सिंचि क्षित  नििाण झ ली 
आहे अिें अहव ल िं िर करणे. 

अशा प्रकारे अनपुर्कु्त ससचनक्षमता ननमाण झाल्र्ाचे अहिाल जलसांपदा नििागातील अनिकाऱ्र्ाांनी 
नदले त्र्ाचा तपशील प्रकरणे 1 पनरच्छेद 1.3.3 मिे नदला आहे. ज्र्ा लािके्षत्रािर त्र्ा िषी पाणी पोहोचणे शक्र् 
नव्हते, तेथे ससचन क्षमता ननमाण झाली असे जाहीर करणे हे अर्ोग्र् होते. अशा लािके्षत्राला त्र्ािषी ससचन 
होऊ शकत नसल्र्ामळेु ननर्ममत ससचन क्षमता ि प्रत्र्क्ष ससनचत के्षत्र र्ामिे तफाित पडण्र्ाची अननर्नमतता 
मात्र झाली. ज्र्ा प्रकल्पाांमि ेअशा चकुीच्र्ा पध्दतीने ससचन क्षमता ननमाण झाल्र्ाचे अहिाल सादर केले गेले 
त्र्ाांची र्ादी नििरणपत्र क्र. 9/5 मिे जोडली आहे. ज्र्ा कार्यकारी अनिर्ांत्र्ाांनी अशा प्रकारे चकुीचे अहिाल 
िनरष् ाांना सादर केले त्र्ाांच्र्ािर सौम्र् / नकरकोळ नशके्षची कारिाई करण्र्ात र्ािी अशी नशफारस सनमती 
करते. 
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9.2 िंिु नरत प्रश िंकीय ि न्यत  िेत ि  झ लेल्य  अनियनितत . 

9.2.1 व्य प्तीतील बिल िंांबांनित अनियनितत  

 प्रकरण क्र. 2 मध्रे् नदल्र्ा प्रमाणे सनमतीने 61 प्रकल्पाांच्र्ा िाढलेल्र्ा सकमती बाबत तपासणी केली. 
र्ा 61 प्रकल्पाांपैकी 28 प्रकल्पाांमध्रे् व्र्ाप्तीतील बदलाांमळेु मो र्ा प्रमाणािर सकमत िाढ झाल्र्ाचे ननदशयनास 
आले. मळू प्रशासकीर् मान्र्तेच्र्ा िेळी प्रकल्पात अांतिूयत असलेल्र्ा घटकाांपेक्षा इतर नव्र्ा घटकाांची सकिा 
नव्र्ा लािके्षत्राची िर घालनू सिुानरत प्रशासकीर् मान्र्ता नदल्र्ामळेु प्रकल्पाांच्र्ा सकमतीत मो र्ा प्रमाणािर 
िाढ झाली. तथानप, प्रकल्पाांच्र्ा अशा व्र्ाप्तीतील बदलामळेु झालेल्र्ा सकमतीतील िाढीची बाब सनमतीच्र्ा 
स्ितांत्र कार्यकके्षत अांतिूयत असल्र्ामळेु, व्र्ाप्तीतील बदलामळेु झालेल्र्ा सकमतीतील िाढ ि अन्र् बाबींचा 
उहापोह खालील पनरच्छेद 9.4 मध्रे् केला आहे. 

9.2.2 सांकल्पनाशी सांबांनित अननर्नमतता 

1) मळू प्रशासकीर् मान्र्तामध्रे् समानिष्ट असलेल्र्ा मांजरू सांकल्पनचत्राांमिील अपऱु्र्ा तरतदुींमिे बाांिकामाचे 
िेळी होणारी सकमतिाढ हा मो ा सचतेचा घटक आहे. त्र्ाचे मळू कारण प्रकल्पाची आखणी करताना 
सांकल्पनचत्राांच्र्ा ताांनत्रक गरजाांची परेुशी मानहती नसणे, सकिा त्र्ा गरजाांची नीट दखल न घेतली जाणे हा आहे. 
र्ाअिािी तर्ार होणारे प्रकल्पाांचे अहिाल आर्मथक ि व्र्ािहानरक दृष्टीने कच्चे  रले आहेत ि त्र्ात 
बाांिकामाच्र्ा िेळी फार मो े (15% पेक्षा अनिक) बदल करािे लागले आहेत. अशा प्रकारचे कच्चे अहिाल 
घाईघाईने सकिा चकुीच्र्ा पध्दतीने तर्ार करुन त्र्ाांना घाईत प्रशासकीर् मान्र्ता घेणे हा एक मो ा दोष मानला 
पानहजे. म्हणनू जेथे असे मो े बदल मळू मान्र्तेनांतर करािे लागले आहेत, त्र्ा प्रकल्पाचे मळू ननर्ोजन 
प्रस्तानित करण्र्ाऱ्र्ा मखु्र् अनिर्ांत्र्ाला दोषी िरािे असे सनमतीला िाटते. ज्र्ा प्रकल्पाांच्र्ा तपासणीत असा 
दोष नदसनू आला, त्र्ा प्रकल्पाांची मानहती प्रकरण 2 च्र्ा पनरच्छेद 2.6 मध्रे् नदली आहे. अशा सिय प्रकरणात 
सांबांनित दोषी अनिकाऱ्र्ाांिर र्ोग्र् त्र्ा नशके्षसा ी नििागीर् चौकशी करणे इष्ट होईल असे सनमतीस िाटते. 

2) प्रकल्पाांमिे कालव्र्ाच्र्ा अस्तरीकरणाची नव्र्ाने तरतदू करताना सनमतीस असे आढळून आले की 
र्ोग्र् प्रकारे कालव्र्ाचा जलशास्त्रीर् अभ्र्ास, तसेच िसू्तराांचा र्ोग्र् अभ्र्ास न करताच प्रकल्पाच्र्ा मळू 
सांकल्पनात बदल हाती घेण्र्ात आला. शासकीर् आदेशाांप्रमाणे कालव्र्ाचे अस्तरीकरण सरसकटपणे न करता 
मर्ानदत स्िरुपात ननिड करुन करार्चे आहे. ज्र्ा िागातनू कालिा जाणार आहे त्र्ा िागाचा र्ोग्र् तो 
िशूास्त्रीर् अभ्र्ास करुन मातीच्र्ा सश्च्छद्रतेबद्दल ि त्र्ातनू होणाऱ्र्ा अिास्ति नझरप्र्ाबद्दल अांदाज घेऊन 
मगच प्रथम अस्तरीकरणाबाबत प्रस्ताि तर्ार करणे आिचर्क होते. परांतु अस्तरीकरणाचा ननणयर् कोणत्र्ाही 
प्रकारे जलशास्त्रीर् ि िशूास्त्रीर् अभ्र्ास न करता ताांनत्रक बाबींिर आिानरत न करता उथळपणाने प्रस्तानित 
करणे शांकास्पद नदसते. अशी बाब बेंबळा प्रकल्पात ननदशयनास आली आहे. अस्तरीकरणामळेु सकमत िाढ 
झालेल्र्ा प्रकल्पाची र्ादी नििरणपत्र 9/6 मध्रे् देण्र्ात आली आहे. र्ा प्रकल्पात करण्र्ात आलेले 
अस्तरीकरण ताांनत्रकदृष्टर्ा र्ोग्र् होते का  ही बाब तपासनू कोणतेही सबळ ताांनत्रक कारण निचलेषणात्मक 
पध्दतीने न तपासता कालव्र्ाांना अस्तरीकरण प्रस्तानित करणारे सांबांनित मखु्र् अनिर्ांता ि परेुसे 
निचलेषणात्मक ताांनत्रक कारण नसताना केिळ ढोबळ निचार म्हणनू प्रस्तानित केलेल्र्ा अस्तरीकरणाला 
सिुानरत प्रशासकीर् मान्र्तेच्र्ा प्रस्तािास मान्र्ता देणारे कार्यकारी सांचालक ि इतर सांबांनित अनिकारी 
जबाबदार  रतात. अशा प्रकरणाांमिे नििागीर् चौकशी करण्र्ात र्ािी अशी सनमतीची नशफारस आहे. 

3)   अनेक प्रकल्पाांतील परू हाताळणाऱ्र्ा साांडव्र्ाांच्र्ा तरतदुी िैज्ञाननक दृष्टीने अपऱु्र्ा  रल्र्ाने सपु्रमाांच्र्ा 
िेळी त्र्ाांच्र्ात सिुारणा कराव्र्ा लागल्र्ा. मळू मांजऱु्र्ाांच्र्ा िेळीच परुाांची तरतदू कच्च्र्ा गनृहताांिर सकिा 
कालबाहर् सतू्राांिर आिानरत होती. सांकल्पनचत्र सांघटनेचा सल्ला िेळींच घेणे आिचर्क होते, पांरतु ते न 
केल्र्ामळुें  नांतर प्रकल्पाांच्र्ा खचात िाढ झाली. अशा नजरेत आलेल्र्ा प्रकल्पाांची र्ादी नििरणपत्र क्र. 9/7 
मध्रे् नदली आहे. 1985 मिे परूनिषर्क तरतुदींसा ी निी िारतीर् मानके प्रसतृ झाली त्र्ानांतर ज्र्ा मखु्र् 
अनिर्ांत्र्ाांनी अशा अपऱु्र्ा सकिा चकुीच्र्ा तरतुदींना ताांनत्रक मांजरुी नदली त्र्ाांना दोषी िरण्र्ात र्ािे. ताांनत्रक 
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मांजरुीत सांकश्ल्पत खचाला मांजरुी एिढीच मर्ानदत अपेक्षा नसनू त्र्ा खचाचा रास्तपणा, त्र्ाची िैज्ञाननक गरज, 
अनिर्ाांनत्रकी रचना र्ा सगळर्ाला ताांनत्रक मांजरुी नदली जाते. ही जबाबदारी नीट न पाळणाऱ्र्ा मखु्र् 
अनिर्ांत्र्ाांना दोषी िरण्र्ात र्ािे ि र्ोग्र् त्र्ा नशके्षसा ी नििागीर् चौकशी करािी. 

9.2.3  सांबनित इतर कारणाांमळेु झालेल्र्ा अननर्नमतता:-  

 ननर्मानसुार एखादर्ा प्रकल्पाचा खचय जेंव्हा अांदाजपत्रकीर् खचापेक्षा जास्त होतो, अशा िेळी त्र्ा 
प्रकल्पािर पढेु खचय करण्र्ासा ी पढेु नकती खचय िाढ होणार र्ा दृष्टीने एक तर अनिक्र् नटप्पणी तर्ार करािी 
लागते सकिा त्र्ा प्रकल्पासा ी सिुानरत प्रशासकीर् मान्र्ता घ्र्ािी लागते. सनमतीच्र्ा असे ननदशयनास आले 
आहे की, 4 प्रकल्पाांचे अांदाजपत्रकीर् रकमेपेक्षा जास्तीचा खचय हा प्रकल्पासा ी सिुानरत प्रशासकीर् मान्र्ता न 
घेता करण्र्ात आलेला आहे. अशा प्रकल्पाांची र्ादी ही 2.11 मध्रे् दशयनिण्र्ात आली आहे. र्ा प्रकरणी ननदान 
अनिक्र् नटप्प्णी तरी तर्ार करण्र्ात आली होती का हे तपासनू घेऊन तसे नसेल तर आर्मथक नशस्तीच्र्ा 
बाबतीत स्पष्ट अननर्नमतता नदसनू रे्ते ि र्ादृष्टीने प्रकल्पाशी सांबनित असलेला उच्चतम अनिकारी ज्र्ाची 
प्रकल्प खचािर ननर्ांत्रण  ेिणेची जबाबदारी होती, त्र्ाांची कसरू दशयनिते आनण नकमान सौम्र् / नकरकोळ 
नशके्षसा ी पात्र  रते.  

9.2.5  मांजरुीचे अनिकृत सक्षम अनिकारी 

1) सपु्रमाची सकमत िाििाढीपेक्षा अनिक असताना त्र्ाांना मांजरुी देणारे अनिकारी "सक्षम अनिकारी" होते का, 
ही बाब सनमतीने सिय 53 प्रकल्पाांच्र्ा बाबतीत तपासली. त्र्ानशिार् ज्र्ा अटी ि शती िर मांजरुी द्ािर्ाची होती 
त्र्ा सिय अटी नजरेसमोर  ेऊन सांबांनित अनिकाऱ्र्ाांनी सपु्रमा नदली का, ही बाबही तपासण्र्ात आली. सपु्रमास 
मान्र्ता देताना त्र्ा त्र्ा िेळच्र्ा आदेशाांचे उल्लांघन झाले का र्ाबाबत सामाईक ननष्कषय पनरच्छेद 2.7.7 मध्रे् 
नदले आहेत. उल्लांघनाची जबाबदारी आनण प्रस्तानित कारिाई खालीलप्रमाणे असािी असे सनमतीस िाटते -1)  
नद. 7/10/2006 च्र्ा आदेशानसुार सपु्रमास मान्र्ता देण्र्ाचे अनिकार महामांडळास नाहीत, ही बाब 
महामांडळाच्र्ा व्र्िस्थापकीर् सांचालकाांनी महामांडळाच्र्ा नजरेस आणनू नदली नाही.  अशा प्रकरणाांचा 
तपशील प्रकरण 2 नििरणपत्र क्र. 2.11 मध्रे् देण्र्ात आला आहे. अशा प्रकरणात महामांडळाचे मखु्र् लेखा ि 
नित्त अनिकारी (कॅफो) आनण कार्यकारी सांचालक र्ाांच्र्ािर जबाबदारी रे्ते. तसेच आदेशानसुार नित्त 
नििागाकडे सांदिय करािर्ास हिा होता पण तसे न करता महामांडळाांनी सपु्रमा थेट मांजरू केल्र्ा. ही बाब 
शासनास माहीत नसेल असे मान्र् करणे क ीण आहे. शासन पातळीिरील जलसांपदा नििागाचे सांबांनित कोण 
अनिकारी होते हे तपासनू त्र्ाांचेकडून खलुासा घेणे गरजेचे आहे.  

2) प्रकल्पािर झालेला खचय मांजरुीपेक्षा अनिक झाला आहे आनण म्हणनू कार्यकारी सांचालकाांना सपु्रमा देण्र्ाचे 
अनिकार नाहीत, ही बाब ननर्ामक मांडळाच्र्ा नजरेस न आणल्र्ाबाबत कॅफो आनण कार्यकारी सांचालक 
जबाबदार आहेत (नििरणपत्र क्र. 2.11). ज्र्ा प्रकरणी ननर्ामक मांडळाच्र्ा नजरेस ही बाब आणनू सधु्दा मांजरुी 
नदली गेली आहे, अशा प्रकरणी मांडळाच्र्ा बै कीत उपश्स्थत असणारे सदस्र् आनण अध्र्क्ष र्ाांच्र्ािर 
जबाबदारी रे्ते. सांबांनिताांबाबत शासनाने उनचत ननणयर् घ्र्ािा.  

3)   प्रकरण 2 मिील 2.6.1 ड (5) पनरच्छेद मध्रे् निशद केल्र्ाप्रमाणे मो र्ा ि मध्र्म प्रकल्पाांची प्रनत दलघमी 
सकमत शासनाने ननश्चचत केलेल्र्ा लघ ु प्रकल्पाच्र्ा मापदांडापेक्षा कमी असणे अपेनक्षत आहे. तथानप अनेक 
प्रकल्पात ही सकमत अिास्ति असल्र्ाचे सनमतीच्र्ा ननदशयनास आले. अशा प्रकल्पाांची र्ादी (रु. 10 कोटी 
प्रनत दलघमी पेक्षा जास्त सकमत असलेल्र्ा) पनरच्छेद 2.6.1 ड (5) मध्रे् देण्र्ात आली आहे. र्ा प्रकरणी 
सांबांनित मखु्र् अनिर्ांता, कॅफो ि कार्यकारी सांचालक र्ाांचेिर सौम्र् / नकरकोळ नशके्षची कारिाई करािी.   

4)   ज्र्ा प्रकरणी कॅफोची मान्र्ता नसताना ननर्ामक मांडळाकडे प्रकरणे मांजरुीस आणली गेली अशा प्रकरणी 
कार्यकारी सांचालकाांिर जबाबदारी रे्ते (नििरणपत्र क्र. 2.11) आनण त्र्ाांचेनिरुध्द नििागीर् चौकशीची 
कारिाई करािी.  
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5)  ननिीची तरतदू नसताना नित्तीर् दानर्त्ि ननमाण करण्र्ाबाबतची बाब पनरच्छेद 2.7 मध्रे् हाताळण्र्ात 
आली आहे. 

9.3 प्रकल्प च्य  अांिलबज वणीिध्ये नवलांब िंांबांिीच्य  अनियनितत :-  

9.3.1 पर्ािरण आनण िन नििागासांबिी मान्र्ता नसताना प्रकल्पाच्र्ा कामाांना सरुुिात करणे:-  

1) पर्ािरण ि िन नििागा सांबांिीच्र्ा मांजऱु्र्ा नमळाल्र्ानशिार् प्रकल्पाची कामे सरुु करु नरे्त असा 
ननर्म आहे.  प्रकरण क्र.3 (कार्यकक्षा क्र 3)ची मानहती पानहल्र्ास असे नदसनू रे्ईल की, पर्ािरण नििागाची 
मान्र्ता प्राप्त झालेली नाही असे 2 प्रकल्प असनू िन नििागाची मान्र्ता नमळण्र्ासा ी 5 िषापेक्षा जास्त 
कालाििी लागला असे 32 प्रकल्प आहेत. अशा प्रकारचे प्रस्ताि हे मान्र्तेसांबिीच्र्ा कार्यिाहीत असताना 
सधु्दा प्रकल्पाच्र्ा प्रमा आनण सपु्रमाच्र्ा सकमतीच्र्ा आिारािर नननिदा काढण्र्ात आल्र्ा ि कामासा ी मांज-ुर्ा 
देण्र्ात आल्र्ा.प्रकल्पास निहीत कालमर्ादेत पर्ािरणाची ि िननििागाची अशा प्रकारची परिानगी न 
नमळाल्र्ामळेु प्रकल्पाांची कामे मध्रे्च थाांबली आहेत/ रखडली आहेत. पर्ािरण ि िन मांजरुी अिािी र्ा 
प्रकल्पाांमध्रे् गुांतनिलेला ननिी एक निनापरतािा गुांतिणकू (dead investment) झाली आहे. जर कामे सरुु 
करण्र्ापिूी आिचर्क मांजरुी घेतली असती तर ननष्फळ गुांतिणकू टाळता आली असती ि ननिीचा िापर ज्र्ा 
प्रकल्पाांना र्ा मांजऱु्र्ा नमळाल्र्ा आहेत अशा अनिक र्ोग्र् प्रकल्पाांिर करता आला असता. पर्ािरण ि िन 
नििागाची अशी परिानगी नमळाल्र्ानशिार् ज्र्ा अनिका-र्ाांनी नननिदा काढल्र्ा ि  कामाचे आदेश नदले 
अशासा ी जबाबदार असणा-र्ा अनिका-र्ाां निरुध्द क ोर/ जबर स्िरुपाच्र्ा नििागीर् चौकशीची कारिाई 
करण्र्ात र्ािी. अशा प्रकल्पाांची कामे बांद पडल्र्ामळेु शासनाचे नकुसान होत असनू त्र्ा प्रकल्पाांपासनू फार्दे 
नमळण्र्ाची प्रनक्रर्ाही पढेु ढकलली जात आहे/फार्दे नमळण्र्ास निलांब होत आहे. पर्ािरण ि िन नििागाची 
मांजरुी काम सरुु करण्र्ापिूी नमळनिणे बांिनकारक आहे, पण तशी मांजरुी घेतलेली नाही ही बाब महामांडळाच्र्ा 
ननर्ामक मांडळाच्र्ा / अध्र्क्षाांच्र्ा ननदशयनास आणलेली नदसत नाही, र्ाची नोंद घेणे आिचर्क आहे. र्ा 
कारणास्ति कार्यकारी सांचालक र्ाांनी आपली जबाबदारी पाळली नाही असे म्हणाि े लागेल. पर्ािरणाची 
मान्र्ता तसेच िनजमीन सांपादन / हस्ताांतरण प्रकरणी पाच िषापेक्षा जास्त कालाििी लागला अशा प्रकल्पाांची 
र्ादी प्रकरण क्र. 3 पनरच्छेद क्र. 3.3 (अ). 1 ि  3.3 (अ). 3 मध्रे् नदलेली आहे. 

9.3.2  जमीन ताब्र्ात असल्र्ा नशिार् कामे सरुु करणे :-  

 ननर्मानसुार प्रकल्पासा ी आिचर्क असलेल्र्ा जनमनीचा ताबा नििागाकडे नमळाल्र्ाखेरीज 
कोणतेही काम सरुु करु नरे् असे स्पष्ट आहे. प्रकरण 3 मध्रे् पनरच्छेद क्र. 3.3 (अ). 2 मध्रे् िसूांपादनाच्र्ा 
कार्यिाहीसा ी निलांब झालेल्र्ा प्रकल्पाांची र्ादी दशयनिलेली आहे. िसूांपादना नशिार् नननिदा प्रनक्रर्ा सरुु 
केलेल्र्ा ि बाांिकाम केलेल्र्ा प्रकरणाची र्ादी नििरण पत्र क्र. 9/8 मध्रे् नदली आहे. जमीन ताब्र्ात नसताना 
काम सरुु करण्र्ाचे प्रर्ोजन असे देण्र्ात आले की, िसूांपादन प्रनक्रर्ा सरुु केली आहे आनण र्थािकाश जमीन 
ताब्र्ात नमळणार आहे, त्र्ामळेु िेळ िाचनिण्र्ाकरीता काम सरुु केले आहे. तथानप प्रचन जमीन ताब्र्ात 
नमळेल सकिा नाही असा नसनू नििागाकडे नतचा ताबा आनण मालकी केव्हा नमळेल असा आहे. प्रकल्पाांकनरता 
एका पेक्षा अनिक न काणी िसूांपादन करणे आिचर्क असते. प्रकरण 3 मध्रे् नमदू केल्र्ानसुार (i) िरणासा ी 
लागणारी जमीन आनण बाांिकाम सानहत्र्ाच्र्ा खाणीची जमीन ताब्र्ात असली पानहजे आनण (ii) मो र्ा 
प्रकल्पाांसा ी 10 टक्के, मध्र्म प्रकल्पासाां ी 50% ि लघ ुप्रकल्पासा ी 33% ननर्ोनजत ससचन क्षमता ननमाण 
करण्र्ासा ी आिचर्क कालव्र्ाांसा ीची जमीन ताब्र्ात असली पानहजे. जनमनीचा ताबा नमळण्र्ाची खात्री 
करुन न घेता काम सरुु करण्र्ाचा सिात मो ा प्रनतकूल पनरणाम उियनरत जमीन ताब्र्ात नमळून काम पणूय 
होईपरं्तच्र्ा काळात कामासा ी केलेली गुांतिणकू ननष्फळ  रण्र्ामध्रे् होतो. म्हणनू ननर्माांचे उल्लांघन 
केल्र्ामळेु िसूांपादानाअिािी प्रकल्प पणूय करण्र्ामध्रे् निलांब झाला आहे अशा प्रकरण 2.3 मध्रे् नदलेल्र्ा 
र्ादीतील प्रकल्प सरुु करण्र्ास जबाबदार असणाऱ्र्ा अनिकाऱ्र्ाांस र्ासा ी जबाबदार िरले पानहजे. 
त्र्ाांच्र्ािरील कारिाईचे स्िरुप हे निलांबाचे स्िरुप, निलांबामळेु झालेली सकमतिाढ आनण निलांब कमी 
करण्र्ामध्रे् काही प्रर्त्न केले का र्ािर अिलांबनू रानहल. जेथे निलांब कमीत कमी आहे आनण ननष्फळ 
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गुांतिणकू कमी आहे तेथे नकरकोळ नशक्षा परांत ुजेथे निलांब जास्त झाला आहे आनण गुांतिणकू मो र्ा प्रमाणात 
पडून रानहली आहे, अशा प्रकरणी क ोर / जबर नशके्षसा ी नििागीर् चौकशीची कारिाई करािी.  

9.3.3  िसूांपादन सकिा सांकल्पनचते्र नसताांना कामे सरुु करणे - िसूांपादन न करुन घेता सकिा सांकल्पनचते्र 
उपलब्ि नसताना कामे सरुु करण्र्ात आली अशा प्रकल्पाांची र्ादी नििरणपत्र क्र. 9/8 (िसूांपादनानशिार् 
नननिदा प्रनक्रर्ा / बाांिकाम सरुु केलेले प्रकल्प) ि नििरणपत्र क्र. 9/9 (घटक कामाचे सांकल्पन प्राप्त 
होण्र्ापिूीच नननिदा काढण्र्ात आलेले प्रकल्प) मध्रे् देण्र्ात आलेली आहे. र्ाबाबीतील अननर्नमतता बघता 
र्ोग्र् ती कारिाई करण्र्ासा ी नशफारस करण्र्ात रे्त आहे. 

9.3.4  परेुसा ननिी / नित्तीर् तरतदू असल्र्ानशिार् प्रकल्पाची कामे सरुु करणे:- 

िसूांपादनासा ी असलेला ननर्म हा नित्तीर् तरतुदीला देखील लाग ूहोतो. जो परं्त प्रकल्पाच्र्ा कामासा ी र्ोग्र् 
प्रमाणात ननिीची तरतदू होत नाही, तो परं्त काम करण्र्ात रे्ऊ नरे् अशा प्रकारचे आदेश आहेत. प्रकल्प पणूय 
करण्र्ासा ी झालेल्र्ा निलांबामध्रे् प्रकल्पाांना परेुसा ननिी न नमळणे हे एक महत्िाचे कारण असल्र्ाचे प्रकरण-
3 अांतगयत नमदू करण्र्ात आलेले आहे. ज्र्ा  प्रकल्पाांना परेुसा ननिी आहे तीच कामे चाल ू ेिण्र्ासा ी त्र्ाांनी 
ननर्ांत्रण  ेिणे आिचर्क होते. ज्र्ा प्रकल्पाांची ननिी नसतानाही कामे सरुु झाली अशा प्रकल्पाांचे निचलेषण 
प्रकरण 3 तक्ता क्र. 3.5 ि 3.6 मध्रे् करण्र्ात आलेले आहे. अशा प्रकल्पाांची कामे ज्र्ा महामांडळाांतगयत 
आहेत त्र्ा त्र्ा महामांडळाच्र्ा कार्यकारी सांचालक आनण मखु्र् लेखा तथा नित्त अनिकारी र्ाांचे निरुध्द क ोर / 
जबर नशके्षसा ी कारिाई करण्र्ाची ही सनमती नशफारस करीत आहे. तसेच महामांडळाच्र्ा नित्त ि लेखा 
अनिकाऱ्र्ाांनी र्ापिूी महामांडळाच्र्ा चाल ूप्रकल्पाांच्र्ा दानर्त्िामळेु निीन नननिदेचे दानर्त्ि अदा करण्र्ासा ी 
महामांडळाचा ननिी उपलब्ि नसल्र्ाचे महामांडळाच्र्ा ननर्ामक मांडळाला जागरुक करुन सधु्दा मांडळाने 
मान्र्ता नदली अशी प्रकरणे र्ोग्र् त्र्ा कारिाईसा ी मांत्रीमांडळापढेु  ेिािीत.  

9.3.5 प्रकल्पाच्र्ा घळिरणीच्र्ा िेळी ननिानरत एिढी ससचन क्षमता ननर्ममती झालेली नसणे 

 मखु्र् िरणाची सकिा उपसा ससचन र्ोजनेची शीषय कामे जेव्हा पणूयत्िास रे्तात, त्र्ाच िेळेस 
प्रकल्पाच्र्ा सरुिातीच्र्ा िागामिील ससचन क्षमता ननर्ममतीची कामेही झालेली असणे ननर्मानसूार अपेनक्षत 
आहे. जर ससचन क्षमता ननर्ममतीसा ीची अशी व्र्िस्था तर्ार झालेली नसेल तर प्रकल्पाची घळिरणी होऊन 
ननमाण झालेल्र्ा पाणीसा र्ाचा िापर प्रकल्पाच्र्ा ननिानरत प्रर्ोजनासा ी होत नाही. प्रकल्पाचे लाि 
नमळण्र्ासा ी निलांब होऊन पर्ार्ाने त्र्ा प्रकल्पापासनू नमळणाऱ्र्ा लािापासनू िांनचत रहािे लागले. 
प्रकल्पाांची घळिरणी झाली ि त्र्ािेळी ससचन क्षमता ननर्ममती काहीही झालेली नाही ि घळिरणीनांतरच्र्ा 
पढुील दोन िषातही काहीही ससचन क्षमता ननर्ममती झालेली नाही असे एकूण 23 प्रकल्प नदसनू आलेले आहेत. 
र्ा प्रकल्पाांची र्ादी प्रकरण 3 अांतगयत परीच्छेद 3.4.0 तक्ता क्र. 3.16 मध्रे् अांतिूयत आहे. प्रकल्पापासनू 
नमळणाऱ्र्ा ससचन लािात होणारा निलांब अक्षम्र् आहे. प्रकल्पाांच्र्ा घळिरणीच्र्ा िेळी ि त्र्ानांतर दोन 
िषाच्र्ा कालाििीतही ससचन क्षमता ननर्ममती न झाल्र्ामळेु प्रकल्प कार्यक्रमाचे आखणीत ि कार्ान्िर्नात 
अशा 23 प्रकल्पाांचे बाबत गांिीर दोष नदसनू रे्तो. अशा प्रकरणात घळिरणी करण्र्ासांबांिीच्र्ा ननणयर् घेणाऱ्र्ा 
सांबांनित अनिकाऱ्र्ाांिर क ोर / जबर नशके्षसा ी नििागीर् चौकशी करण्र्ात र्ािी.  

9.4 क ययकक्ष  क्र.4 ििुं र छ ििी करत ि  नििंिू आलेल्य  अनियनितत   

9.4.1 प्रकल्प ांच  व्य प्तीतील बिल ांच्य  िांजऱु्य ििील अनियनितत   

1) नतन्ही प्रकाराांनी (के्षत्र निस्तार, सा िण िाढ, जोड/उपप्रकल्पाांची िर) होणारे व्र्ाप्तीबदल हे मलूत: 
जलिैज्ञाननक ननकषाांिर नीट तपासले जाणे आिचर्क आहे. शासनाचे पनरपत्रक क्र. सांकीणय-
2002/(17/02)/जसांअ नदनाांक 24-12-2003 र्ा आदेशान्िरे् जलिैज्ञाननक तपासणी ही आिचर्क करण्र्ात 
आली आहे. पण ती गरज पणूय न करणाऱ्र्ा प्रकल्पाांची र्ादी नववरणपत्र क्र 4.2 नदली आहे. र्ा प्रकल्पाांच्र्ा 
जलिैज्ञाननक व्र्िहार्यतेबद्दल अनिक छाननी होणे आिचर्क आहे. अशी तपासणी झालेली नसतानाही प्रकल्प 
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स्िीकृनतसा ी सचुिणारे मखु्र् अनिर्ांता र्ाांना र्ासा ी जबाबदार िरण्र्ात र्ािे ि त्र्ाांना हलगजीपणबद्दल 
सौम्र्/नकरकोळ नशके्षची कारिाई करण्र्ात र्ािी. 

2)  ज्र्ा घटकाांचे स्ितांत्र लािव्र्र् गणुाांक निहीत ननकषाांपेक्षा कमी आहेत, अशाांची र्ादी नववरणपत्र 
क्र 4.3 मि ेजोडली आहे. मळू प्रकल्पाच्र्ा निस्तारात नांतर हे घटक जोडले गेल्र्ामळुें  ननकषात बसत नसणारी 
ससचनािरील गुांतिणकू त्र्ा प्रकल्पास सिुानरत मांजरुी देताना स्पष्ट झाली नाही. अशा प्रकारच्र्ा दोन्ही 
दोषाांसा ी (मळु प्रकल्पात निा घटक समानिष्ट करणे ि तो ननकषात न बसणारा असणे र्ासा ी) सांबांनित मखु्र् 
अनिर्ांताांना दोषी िरण्र्ात र्ािे सौम्र् / नकरकोळ नशके्षची कारिाई करण्र्ात र्ािी.  

3) महाराष्र जलसांपत्ती ननर्ामक प्रानिकरण कलम 11 (च) नसुार महाराष्र जलसांपत्ती ननर्ामक 
प्रानिकरणाची मान्र्ता  घेणे आिचर्क  होते  पण ती मान्र्ता घेतलेली नाही. अशा एकूण 12 प्रकल्पाांची र्ादी 
नववरण पत्र क्र. 4.8 (अ) व (ब) मध्रे् नदली आहे. सन 2005 नांतरच्र्ा प्रकल्पाांना अशाप्रकारे मान्र्ता न घेणे 
ही अननर्नमतता आहे र्ासा ी सांबांनित कार्यकारी सांचालक र्ाांना दोषी िरुन हलगजीपणासा ी सौम्र् / 
नकरकोळ नशके्षची कारिाई करण्र्ात र्ािी. 

4) िापेिाडा टप्पा-1 (नज. गोंनदर्ा), नरडिे (नज. ससिदुगुय) ि दनहगाि उ.सस.र्ो. (नज. सोलापरू) र्ा 
प्रकल्पाांमध्रे् निस्तानरत लािके्षत्राच्र्ा कामाांचा प्रनत हेक्टरी खचय हा त्र्ा त्र्ा काळातील लघ ु प्रकल्पाांच्र्ा 
मापदांडाच्र्ा तुलनेतही बराच जास्त असनू त्र्ाांचा समािेश प्रकल्पात करुन घेण्र्ात आला ि अशा प्रकारे 
निस्तानरत केलेल्र्ा प्रकल्पाला एकनत्रतपणे सपु्रमा देण्र्ात आली. िाढीि के्षत्राचा खचय हा ननकषात न बसणारा 
आहे हे प्रकल्पाच्र्ा सपु्रमा मांजरुीच्र्ा िेळी लक्षात आणनू देण्र्ात आलेले नाही. अशाप्रकारे ननकषात न बस ू
शकणारे के्षनत्रर् निस्तार प्रस्तानित केल्र्ाबद्दल मखु्र् अनिर्ांता र्ाांना दोषी िरण्र्ात र्ािे ि सौम्र् / नकरकोळ 
नशके्षची कारिाई करण्र्ात र्ािी. 

5) सीना प्रकल्पाची निचिासाहता 75 टक्क्र्ािरून 50 टक्क्र्ािर करून सा ा िाढ करण्र्ात आला. 
र्ा िाढीि साठ्याची सकमत प्रनत दलघमी रु. 5.11 कोटी ही त्र्ािेळेच्र्ा दषु्काळी िागाला लाग ूअसलेल्र्ा ल 
पा. प्रकल्पाच्र्ा रु. 3.30 कोटी प्रनत दलघमी मापदांडापेक्षाही बरीच जास्त होती. पण ही श्स्थती सपु्रमा देताांना 
लक्षात आणनू नदली गेली नाही. अशा प्रकारचा खर्मचक प्रकल्प प्रस्तानित केल्र्ाबद्दल सांबांनित मखु्र् अनिर्ांता 
र्ाांना दोषी िरुन त्र्ाांचेिर सौम्र्/ नकरकोळ नशके्षची कारिाई करण्र्ात र्ािी. 

6) व्र्ाप्तीतील बदल असलेल्र्ा सकिा त्र्ाव्र्नतनरक्तनह अनेक दोष असणाऱ्र्ा प्रकल्पाांचा ‘दोषर्कु्त  
प्रकल्प’ म्हणनू र्ादी पढुील तक्त्र्ात जोडली आहे. र्ा प्रकल्पाांची एका स्ितांत्र तज्ञ सनमतीकडून र्ोग्र् ती 
तपासणी ि फेररचना करुन घेणे इष्ट राहील. अशा प्रकारच्र्ा अनेक निसांगनत ि अननर्नमतता असणारा प्रकल्प 
प्रस्तानित केल्र्ाबद्दल सांबांनित कार्यकारी सांचालकाांना दोषी िरण्र्ात र्ािे ि सौम्र्/ नकरकोळ नशके्षची कारिाई 
करण्र्ात र्ािी. 

अ.क्र. प्रकल्प नजल्हा 
िकृखोनवि 
1 िीमा (उजनी) प्रकल्प सोलापरू 
2 कृष्णा कोर्ना उ. सस.र्ो. (ताकारी ि म्हैसाळ) साांगली 
3 सीना मध्र्म प्रकल्प (िोसीसखड बोगद्ासह) अहमदनगर 
नवप नवि 
4 बेंबळा प्रकल्प र्ितमाळ 
5 ननम्न पैनगांगा प्रकल्प र्ितमाळ 
6 नजगाि बलुढाणा 
त प नवि 
7 कुऱ्हा िडोदा प्रकल्प जळगाि 
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8 सलुिाडे िळेु 
9 बोििड पनरसर जळगाि 
10 ननम्न तापी प्रकल्प जळगाि 
11 मकु्ताईनगर उ.सस.र्ो. जळगाि 
गोिप नवि 
12 माांजरा प्रकल्प लातरू 
13 निष्णपुरूी प्रकल्प (गोदािरी बरेॅजसह) नाांदेड ि इतर 
14 ब्रह्मगव्हाण उ.सस.र्ो. औरांगाबाद 
15 ऊध्िय गोदािरी प्रकल्प नानशक 
16 कृष्णा मरा िाडा प्रकल्प उस्मानाबाद ि बीड 

9.5 उपिं  सिंचि योजि ांििील अनियनितत   
1) उपसा ससचन र्ोजनेचे के्षत्र 2000 हेक्टर पेक्षा जास्त असेल तर त्र्ा उपसा ससचन र्ोजनेस मोठ्या उपसा 
ससचन र्ोजना असे सांबोिले जाते. अशा उपसा ससचन र्ोजनाांना मखु्र्मांत्री अथिा उपमखु्र्मांत्री र्ाांची मान्र्ता 
असणे शासन ननणयर् नद. 23-6-99 नसुार (पनरनशष्ट क्र.5.6) र्ात आिचर्क करण्र्ात आले आहे. तरी सधु्दा 
अशी मान्र्ता घेतली नाही अशी खालील नमदू केलेली दोन प्रकरणे नदसनू आली आहेत. 

i) डेहणी उपसा ससचन र्ोजना - बेंबळा प्रकल्पाांतगयत 
ii) िाघरू उपसा ससचन र्ोजना - िाघरू प्रकल्प 
र्ाबाबत सांबांनित कार्यकारी सांचालक र्ाांना दोषी  िरण्र्ात र्ािे ि र्ोग्र् त्र्ा कारिाईसा ी नििागीर् 

चौकशी करण्र्ात र्ािी 
2)  महामांडळननहार् िीजबीलाांचा खचय ि तो कोणत्र्ा तरतुदीतनू िागनिला आहे र्ाचा तपशील नववरणपत्र 
क्र. 5.1 मध्रे् नदला आहे. िीज नबले प्रकल्पाच्र्ा िाांडिली तरतदुीतनू िागनिणे ही मो ी अननर्नमतता आहे. 
(उदा जनाई नशरसाई, टेकेपार, अिोंरा उ.सस.र्ोजना) र्ाबाबत सांबांनित मखु्र् अनिर्ांता र्ाांना दोषी  िरण्र्ात 
रे्ऊन सौम्र् / नकरकोळ नशके्षची कारिाई करण्र्ात र्ािी. 

3) शासनाने पाणीपट्टी सोबत निजबील अांतिूयत करुन उपसा ससचन र्ोजनेचे प्रकल्पश: पाणीपट्टीचे दर मखु्र् 
अनिर्ांता र्ाांनी ननश्चचत करािर्ाचे आहेत. कृष्णा खोरे िगळता इतर महामांडळात असे दर ननश्चचत केल्र्ाचे 
आढळून आले नाही. र्ाबाबत सांबांनित मखु्र् अनिर्ांता र्ाांना दोषी िरण्र्ात र्ािे ि त्र्ाांचेिर सौम्र्/ नकरकोळ 
नशके्षची कारिाई करण्र्ात र्ािी. 

9.6 क ययकक्ष  क्र. 6 ििुं र छ ििी करत ि  नििंिू आलेल्य  अनियनितत   

सनमतीने सांकनलत केलेल्र्ा मानहतीनसुार र्ाबाबतच्र्ा अननर्नमतता पढुील प्रमाणे आहेत. 

9.6.1 गोसीखदुय डािा कालिा समुारे 23 नकलोमीटर लाांबीच्र्ा र्ा कालव्र्ाला केलेल्र्ा का ाँक्रीटच्र्ा 
अस्तरीकरणाची गणुित्ता अत्र्ांत खराब असल्र्ामळेु र्ा कामाची गणुित्ता तपासणीसा ी शासनाने श्री. नह. ता. 
मेंढेनगरी, मखु्र् अनिर्ांता र्ाांच्र्ा अध्र्क्षतेखाली चौकशी सनमतीची स्थापना केली. त्र्ा अहिालानसुार र्ा 
कामाची गणुित्ता मान्र् करण्र्ाजोगी नसल्र्ामळेु ते अस्तरीकरण काढून टाकून त्र्ा  ेकेदाराांमाफय त निीन 
अस्तरीकरणाचे काम सध्र्ा चाल ूआहे. र्ाबद्दलचा तपशील प्रकरण क्र. 6 पनरच्छेद क्र. 6.6.1 मध्रे् नदला आहे. 
अहिालामिे नदले आहे की समुारे रु. 36 कोटी खचाच्र्ा ि 27 मनहने चाल ूअसलेल्र्ा र्ा कामाला मखु्र् 
अनिर्ांत्र्ाांनी केिळ 1 िेळा तर अिीक्षक अनिर्ांताांनी 2 िेळा िेटी नदल्र्ा. र्ा अनिकाऱ्र्ाांनी जर िेटी िेळेिर ि 
आिचर्कतेच्र्ा प्रमाणात नदल्र्ा असत्र्ा तर अर्ोग्र् पध्दतीने होणारे अस्तरीकरणाचे काम आिीच थाांबिता 
आले असते ि नकत्रे्क कोटी रुपरे् िार्ा गेले नसते. तशा िेटी न नदल्र्ाने सांबांनित अनिकाऱ्र्ाांनी आपल्र्ा 
निहीत कतयव्र्ात कसरू केली आहे. र्ाबाबत त्र्ाांच्र्ािर अद्ाप क ोर / जबर नशके्षची नििागीर् चौकशी सरुु 
केली नसेल तर ती सरुु करण्र्ाची सनमतीची नशफारस आहे. 
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9.6.2  गोदािरी नदीिरील 11 बरेॅजेसच्र्ा बाांिकामातील त्रटुी - र्ा कामाांबद्दल शासनातफे ननर्कु्त केलेल्र्ा श्री. 
एम. के. कुलकणी, सेिाननितृ्त प्रिान सनचि (जसां) र्ाांच्र्ा सनमतीने चौकशी करुन शासनास अहिाल सादर 
केला. र्ा अहिालाची छाननी सनमती सदस्र्ाांनी केल्र्ािर नदसनू आले की 11 बरॅाजेस पैकी 7 बरॅाजच्र्ा 
बाबतीत सांिानकाच्र्ा चाचण्र्ा र्ा निननर्मदष्ट चाचण्र्ाांच्र्ा केिळ 16 ते 22 टक्के नमनु्र्ािरच घेतल्र्ा आहेत. 
तसेच घेतलेल्र्ा चाचण्र्ाांिरुन सांिानकाच्र्ा दमनशक्ती बाबत अर्ोग्र् पध्दतीने ननष्कषय काढले ज्र्ामळेु िरण 
सरुक्ष ेबाबत चकुीचे ननकाल नमळाले. गोदािरीसारख्र्ा मो र्ा नदीिर ही बरॅाजेस असल्र्ामळेु त्र्ाांची गणुित्ता 
स्पेनसनफकेशनप्रमाणे असल्र्ाची 100 टक्के खातरजमा करणे आिचर्क होते. बाांिकाम र्ांत्रणा ि गणुित्ता 
ननर्ांत्रण र्ांत्रणा र्ाांच्र्ाकडून गणु ननर्ांत्रण कामात कसरू झाली आहे सकिा कार् र्ाची छाननी एका िेगळर्ा 
तपासणी पथकामाफय त करण्र्ात र्ािी आनण त्र्ामिे जे अनिकारी दोषी आढळतील त्र्ाांचेिर र्ोग्र् ती कारिाई 
करण्र्ात र्ािी अशी सनमतीची नशफारस आहे.  

9.6.3 टेमघर प्रकल्प - र्ा प्रकल्पाच्र्ा कामािर बाांिकाम र्ांत्रणा तसेच गणुित्ता ननर्ांत्रण मांडळातफे गणुित्ता 
ननर्ांत्रणाचे काम पानहले गेले. सनमती सदस्र्ाांनी र्ा कामास पािसाळर्ापिूी ि पािसाळर्ानांतर अशा 2 िेळा 
िेटी नदल्र्ा. िरणाचे काम दगडी बाांिकाम तसेच कोलग्राऊट मेसनरी मिे केले गेले आहे. बहुताांशी काम 1997 
ते 2001 र्ा कालाििीत झाले असनू कामाच्र्ा गणुिते्तबद्दलचा तपशील पनरच्छेद क्र. 6.6.3 मिे नदला आहे. र्ा 
कामामिे पढुील प्रमाणे अननर्नमतता झाल्र्ा आहेत. 

अ)  दांडगोलाच्र्ा दमनशक्ती चाचण्र्ा - बाांिकामातनू निल करुन काढलेल्र्ा 900 नममी व्र्ासाच्र्ा 
दांडगोलाच्र्ा (कोअर निल) दमनशक्ती चाचण्र्ाांचे ननष्कषय उपलब्ि नाहीत. 

ब)   िरण सितीतनू होणारा पाण्र्ाचा पाझर - कोलग्राऊट मेसनरीचे काम सियसािारणपणे अपारगम्र् 
(impermeable) असणे अपेनक्षत असते. िरणाच्र्ा काटछेदामिे िरच्र्ा बाजसू (Upstream face) 
कोलग्राऊट मेसनरीची पडदी (septum) ि तळाची आनण खालच्र्ा बाजसु (downstream toe) 1/3 
उांचीपरं्त कोलग्राऊट मेसनरी आहे. िरणाचे डाव्र्ा का ािरचे काम एका  ेकेदारामाफय त, उजव्र्ा 
का ािरचे काम दसुऱ्र्ा  ेकेदारापरं्त ि मिला साांडव्र्ाचा िाग र्ा दोन्ही  ेकेदाराांच्र्ा एकनत्रत 
फमयमाफय त करण्र्ात आले आहे.  

 िरण सितीतनू प्रथमत: पणूयसा ा झाल्र्ानांतर होणारा एकूण पाझर समुारे 602 नलटर प्रनतसेंकद (20 
क्र्सेुक्स) होता. त्र्ातही डाव्र्ा का ािरील िरण सितीच्र्ा खालच्र्ा बाजनेु (downstream face) 
आनण ननरीक्षण गलॅरीतनू सिात जास्त होता. साांडिा आनण उजव्र्ा का ािरील सितीतनू पाझर बराच 
कमी होता. बाांिकाम र्ांत्रणा ि गणु ननर्ांत्रण र्ांत्रणा तीच असली तरी डाव्र्ा का ािरील  ेकेदाराचे 
काम गणुिते्तत फारच कमी असल्र्ाचे जाणिते. त्र्ामळेु र्ा कामाच्र्ा गणुित्ता चाचण्र्ाांची छाननी 
एका िेगळर्ा तपासणी पथकामाफय त करुन त्र्ामिे जे अनिकारी दोषी आढळतील त्र्ाांचेिर र्ोग्र् त्र्ा 
नििागीर् चौकशीची कारिाई करण्र्ात र्ािी अशी सनमतीची नशफारस आहे. िरण सितीतुन होणारा 
पाझर कमी करण्र्ाचे काम सांबांनित  ेकेदाराांमाफय त सकिा त्र्ाांच्र्ा खचाने शासनामाफय त करण्र्ात र्ािे. 
हे काम पणूय होईपरं्त  ेकेदाराांची कोणतीही देणी देऊ नरे्त.  

9.6.4 तारळी प्रकल्प - िरण सितीच्र्ा काटछेदामिे िरच्र्ा बाजसू (Upstream septum) कोलग्राऊटची 
पडदी (1:3 प्रमाण) असनू तळाशी काही उांचीपरं्त दगडी बाांिकाम ि िरती कोलग्राऊट मेसनरी (1:3.5 प्रमाण) 
आहे. िरण्र्ाचे काम 3  ेकेदाराांमाफय त करण्र्ात आले आहे. र्ा कामािरील गणुित्ता ननर्ांत्रण कामाबद्दल 
पनरछेद 6.6.4 मि ेसिय तपशील नदला आहे. र्ा कामाला सनमती सदस्र्ाांनी पािसाळर्ापिूी ि पािसाळर्ा नांतर 
िेट देऊन पहाणी केली. र्ा कामािर पढुील अननर्नमतता नदसनू आल्र्ा आहेत. 

 िरण सितीतनू होणारा पाझर - िरणात पणूय पाणीसा ा झाल्र्ानांतर होणारा एकूण पाझर समुारे 281 
नलटर/सेकां द (9 क्र्सेुक्स) रे्िढा होता. जो की अशा प्रकारच्र्ा कोलग्राऊट सितीसा ी अपेके्षपेक्षा बराच जास्त 
आहे.  र्ा िरणात तळाशी काही उांचीपरं्त दगडी बाांिकाम केले आहे. िरणाचे बाांिकाम एकूण 5  ेकेदार ि 
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उप ेकेदार र्ाांचेमाफय त केले आहे. िेनेज गलॅरीच्र्ा कोणत्र्ा मोनोनलथमिनू जास्त पाझर रे्त आहे. र्ाची 
मोजणी करुन नांतर त्र्ाांच्र्ा कामाच्र्ा गणुिते्तची छाननी करणे आिचर्क आहे. हे काम एका िेगळर्ा तपासणी 
पथकामाफय त करण्र्ात र्ािे र्ा छाननीमिे जे अनिकारी जबाबदार असतील त्र्ाांचेिर र्ोग्र् त्र्ा नििागीर् 
चौकशीची कारिाई करािी अशी सनमतीची नशफारस आहे. िरण सितीतनू होणारा पाझर कमी करण्र्ाचे काम 
(ग्राऊसटग) सांबांनित  ेकेदाराांमाफय त सकिा त्र्ाांच्र्ा खचाने शासनामाफय त करण्र्ात र्ािे हे काम पणूय होईपरं्त 
 ेकेदाराांची कोणतीही देणी देऊ नरे्त. 

9.6.5 ताांनत्रक चकुाांसा ी अांनतम कारिाई करताना जो निचार दलुयनक्षत होऊ नरे् त्र्ाबाबतची परूक श्स्थती 
नििरण पत्र क्र. 9/10 म्हणनू जोडली आहे. 

9.7 शांकास्पद प्रकल्प - िरील प्रमाणे छाननी करीत असताना सनमती समोर अशा प्रकारच्र्ा 
अननर्नमतताांव्र्नतनरक्त ज्र्ा प्रकल्पाांच्र्ा कामाच्र्ा हाताळणींत शांकेला जागा आहे, असे नदसनू आलेले प्रकल्प 
म्हणजे िामणी (नज. कोल्हापरू), कुकडी (सीना बोगदा), नजगाि (नज. बलुढाणा), कोंडाणे (नज.  ाणे) आनण 
चणेरा (नज.  ाणे) (सांदिय प्रकरण 2 पनर. 6.2) र्ा प्रकल्पाांच्र्ा व्र्िहाराांची सखोल चौकशी र्ोग्र् त्र्ा 
र्ांत्रणेमाफय त होऊन त्र्ाबाबत र्थोनचत कारिाई करािी लागेल असे नदसते.  

9.8 िंनितीच्य  क ययकके्षब हेरील अनियनितत  

9.8.1 र्ापिूी पनरच्छेद 9.03 मध्रे् नमदू केल्र्ाप्रमाणे सनमतीच्र्ा चौकशीच्र्ा दरम्र्ान बऱ्र्ाच अशा 
अननर्मतता सनमतीच्र्ा ननदशयनास आल्र्ा ज्र्ा सनमतीच्र्ा कार्यकके्षत बसत नाहीत. सनमतीच्र्ा कार्यकके्षत रे्त 
नसलेल्र्ा अशा अननर्नमतता प्रामखु्र्ाने खालीलप्रमाणे आहेत. 

1) नननिदेतील कलम 38 चा गैरिापर करून एका कामास दसुरे काम ननर्नमत नननिदा प्रनक्रर्ा न करता जोडले 
जाणे.  

2) र्ोग्र् स्पष्टीकरण न देता पिूय तर्ारीसा ी आगाऊ उचल (mobilization advance) मांजरू करण्र्ात आली.  

3) सांकेताांकानिषर्ाच्र्ा शांकास्पद पध्दती - 

4) नननिदा स्िीकृतीसा ी अांदाजपत्रकाांचे अद्र्ाितीकरण 

5) बाांिकामाच्र् नननिदाांमिे िहाने, सांगणक इत्र्ादी बाांिकामेत्तर कामाांचा समािशे 

6) िक्राकार दरिाजाांचे िजन 

7) नननिदाांतगयत  ेकेदाराांनी केलेली सांकल्पनचते्र 

 अशा अननर्नमतता सनमतीच्र्ा कार्यकके्षत बसत नसल्र्ाने र्ा प्रकरणाांचा िेगळा तपास शासनाला 
र्ोग्र् त्र्ा मागाने कार्द्ाच्र्ा चौकटीत राहून करािा लागेल. मात्र र्ाबाबतचे सनमतीचे सियसािारण अनिप्रार् 
जोडपत्र म्हणनू र्ा अहिाला बरोबर सादर केले आहेत. 

9.8.2 िरील 7 मदु्ाांसारखेच नननिदा बोलािणे,  ेके स्िीकारणें ि  ेक्र्ाांचे पनरचालन हे निषर् देखील 
सनमतीच्र्ा कार्यकक्षेंत रे्त नाहीत. तरीही प्रकल्पाांच्र्ा िाढत्र्ा सकमती, प्रकल्पाांच्र्ा सिुानरत मांजऱु्र्ा, 
प्रकल्पाांतील व्र्ाश्प्तबदल र्ा बाबींची तपासणी करताना, नननिदा आनण  ेके र्ाबाबतींतील काही शांकेला िाि 
देणारे व्र्िहार (ननर्मबाहर्ता) लक्षात आले. अशासकीर् माध्र्माांतनू जी ननिेदने सनमतीकडे आली, त्र्ाांतनह 
र्ापैकी काही प्रकरणाांचे उल्लेख आहेत. रे्थे दोन महत्िाच्र्ा बाबींचे अन्िेषण करणे आिचर्क आहे.  पनहले 
म्हणजे जनु्र्ा मांजरू दराांच्र्ा आिाराने प्रथमत: नननिदा बोलािनू नांतर खलु्र्ा दराांच्र्ा सांदिात त्र्ाांचे मलू्र्  रिून 
सकिा िाटाघाटी करुन त्र्ा नननिदा स्िीकृती अनिकाराच्र्ा अनिकार कके्षत आणणे असा आहे. दसुरे म्हणजे 
 ेके स्िीकारल्र्ानांतर  ेक्र्ािर नदलेल्र्ा कामाांच्र्ा व्र्ाप्तींत मो ाले ि महत्िाचे बदल करण्र्ात आले. शासनाने 
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र्ा सांबांिातील कारिाईची ि तदनषुांनगक आर्मथक व्र्िहाराांची अनिक खोलात चौकशी सक्षम र्ांत्रणेकडून करुन 
घेऊन र्थार्ोग्र् ननणयर् स्ितांत्रपणे घेणे इष्ट राहील.  

9.8 श िंि कडूि अपेनक्षत नवशेष क ययव ही 

महामांडळाांनी िा अनिकाऱ्र्ाांनी केलेली कोणती कार्यिाही चकुीची आहे िा कोणती बरोबर आहे हे 
 रिताांना सनमतीने मखु्र्त: शासनाने ननगयनमत केलेल्र्ा आदेशाांचा आिार घेतला आहे. ज्र्ा मदु्ाांबाबत स्पष्ट 
आदेश नाहीत असे लक्षात आले. त्र्ा बाबींसा ी महामांडळाच्र्ा कार्द्ातील तरतदुी, महाराष्र जलसांपदा 
ननर्मन प्रानिकरणाच्र्ा कार्द्ातील तरतुदी सकिा राज्र्ाची जलनीती र्ा क्रमाने सांदिय तपासनू पाहून त्र्ा त्र्ा 
कारिाईची र्ोग्र्ार्ोग्र्ता  रिली आहे. जेथे औपचानरक शासकीर् आदेश सकिा ननर्म स्पष्ट आहेत, 
त्र्ासांबांिातील कारिाईचे िोरण िेगळे रहािे लागेल. ज्र्ाबाबत ननर्म स्पष्ट केलेले नाहींत, त्र्ाबाबतचे 
कारिाईचे िोरण िगेळे लागेल. ननर्माांचा अपरेुपणा असल्र्ामळेु जेथे हलगजीपणास िाि नमळाला आहे, तेथे 
अथातच र्ोग्र् ते ननर्म तत्काळ करुन ते प्रसतृ करण्र्ाची कार्यिाही शासनाला हाती घ्र्ािी लागेल. असे निषर् 
म्हणजे बरेॅजची / बांिाऱ्र्ाांची जागा ननिडण्र्ाबाबतचे ननकष, निीन कामे सरुु करण्र्ासा ी  ेके प्रस्तानित 
करण्र्ाबाबतचे ननर्म, उपसा र्ोजनाांची िार्मषक िीजदेर्के अदा करण्र्ाबाबतचे ननर्म, कोलग्राऊटच्र्ा कामाचे 
गणु ननर्ांत्रण तपासण्र्ाची निचिासाहय  कार्यपध्दती इ. त्र्ामळेु झालेल्र्ा अननर्नमतताांचा निचार करताना केिळ 
दांडात्मक कारिाईचा निचार न करता सकारात्मक िाढत्र्ा मागयदशयनाचा ि ननर्म ननिारणाांचा निचार शासनाने 
प्राथम्र्ाने करणे आिचर्क आहे. अशीच गरज नििरणपत्र क्र. 9/1 मिें नमदू केलेल्र्ा व्र्िस्था दोषाांबाबतनह 
आहे. ते दरू करण्र्ासा ीं आिचर्क ती कार्यिाही तातडीने अपेनक्षत आहे. 
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कार्यकक्षा 9 
नववरणपत्र - अिकु्रिनणक  

 

अ.क्र. नववरणपत्र 
क्र. 

नवषय 

1 9/1 व्र्िस्था दोष 

2 9/2 प्रस्तानित सिुारणाांची र्ादी 

3 9/3 प्रकल्पीर् पीक रचनेपेक्षा अनिक पाणी बारमाही नपकास नदल्र्ाने ससनचत के्षत्रात 
घट झालेल्र्ा पाटबांिारे प्रकल्पाांची र्ादी 

4 9/4 पनर. 9.1.1 बाबत िेगळा निचार 

5 9/5 अनपुर्कु्त ससचन क्षमता ननदशयनास आलेले प्रकल्प -  

6 9/6 अस्तरीकरण करण्र्ात आलेले प्रकल्प  

7 9/7 साांडव्र्ाच्र्ा परू क्षमतेची अपरुी तरतदू केल्र्ामळेु अांदाजपत्रकात िाढ झालेले 
प्रकल्प.  

8 9/8 िसूांपादनानशिार् नननिदा प्रनक्रर्ा / बाांिकाम सरुु केलेले प्रकल्प 

9 9/9 घटक कामाचे सांकल्पन प्राप्त होण्र्ापिूीच नननिदा काढण्र्ात आलेले प्रकल्प 

10 9/10 ताांनत्रक अननर्नमतताांबदल सचुनिण्र्ात आलेला परूक निचार 
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कार्यकक्षा 9 
नववरणपत्र 9.1 -  व्यवस्थेतील िोष       

 

अ.क्र. व्यवस्थ िोष 

1 राज्र्ातील निहीरींची गणना अननर्तकानलक पध्दतीने होणे. त्र्ामळेु प्रत्रे्क िषी राज्र्ात एकूण 
नकती निनहरी आहेत र्ाची ननश्चचत सांख्र्ा शासनाकडे नसणे (पनर. 1.3.4 ि 1.4) 

2 शासन पनरपत्रक नद.5/12/2001 नसुार तीन िषात सिय प्रकल्पाांिर पाणीिापर सांस्था ननमाण 
करून शेतकऱ्र्ाांच्र्ा समहूाला पाणी मोजनू नदले जाणार होते.  प्रत्र्क्षात राज्र्ात पाणी िापर सांस्था 
स्थापनू त्र्ाांना के्षत्र हस्ताांतरणाांची गती अत्र्ांत निमी आहे (19 टक्के)) (पनर. 1.7) 

3 कोकण, तापी ि निदिय पाटबांिारे निकास महामांडळात बाांिकामािीन प्रकल्पाांच्र्ा ननर्ममत ससचन 
क्षमतेची व्र्िस्थापन नििागाकडे हस्ताांतरणाांची प्रनक्रर्ा अत्र्ांत निमी आहे (पनर. 1.7.1 (अ)) 

4 राज्र्ात ससचन व्र्िस्थापनाची समुारे 11000 पदे नरक्त आहेत.राज्र्ात दरिषी सरासरीने 1 लक्ष 
हे.ससचन के्षत्राची ननर्ममती होते.कपरू समीतीच्र्ा ननकषानसुार प्रनतिषी नकमान  33 ससचन शाखा 
नव्र्ाने  ननमाण होणे आिचर्क होते.प्रत्र्क्षात अपिाद िगळता ससचन शाखा ननमाण झाल्र्ा 
नाहीत.राज्र्ातील लािके्षत्र टप्प्र्ा,टप्प्र्ाने पाणीिापर सांस्थाांना हस्ताांतनरत करािर्ाचे िोरण 
असल्र्ामळेु व्र्िस्थापनासा ी कमयचारी िगाची आिचर्कता कमी होत जाईल असे गहृीत िरुन 
ही पदे िरण्र्ात आलेली नाहीत.त्र्ामळेु र्ा पनरश्स्थतीचा ससचन व्र्िस्थापनािर निपरीत पनरणाम 
होऊन ससचनाची व्र्िस्था नखळनखळी झाल्र्ाचे स्पष्ट नदसनु रे्ते. (पनर. 1.7.1 (अ)) 

5 शेततळर्ाांव्दारे नकती के्षत्रास ि कोणत्र्ा नपकास प्रत्र्क्ष ससचन केले गेले र्ाची मानहतीच सांकलीत 
केली जात नाही (पनर. 1.7.1. (ई)) 

6 जलसांिारण महामांडळाकडील (स्थाननकस्तरीर् ) पणूय झालेल्र्ा समुारे 14000 प्रकल्पाांच्र्ा 
िरणात दरिषी प्रत्र्क्षात नकती पाणीसा ा होतो ि त्र्ाचा कोणत्र्ा नपकाच्र्ा ससचनासा ी नकती 
िापर होतो र्ा बद्दलची काहीही मानहती सांकनलत करणारी र्ांत्रणा (व्र्िस्थापन र्ांत्रणा ) ि व्र्िस्था 
जलसांिारण नििागाकडेही नाही ि नजल्हापनरषदाांकडेही नाही.एकूण 62229 प्रकल्पाांची देखिाल 
ि दरुुस्ती करण्र्ासा ी र्ांत्रणा नसल्र्ामळेु प्रकल्पाांची देखिालही केली जात नाही (पनर. 1.7.1. 
(ई)) 

7 राज्र्ातील सिय प्रकारच्र्ा सािनाांव्दारे झालेल्र्ा ससनचत के्षत्राची मोजणी सन 1955 च्र्ा शासन 
आदेशान्िरे् तला ी ि कृषी सहार्क र्ाांचेमाफय त होते.सध्र्ा ही मानहती सांकनलत होण्र्ास फार 
निलांब होत आहे.त्र्ामळेु महाराष्राच्र्ा  आर्मथक पाहणी अहिालात दरिषीच्र्ा ससनचत के्षत्राची 
स्थार्ी आकडेिारी  प्रनसध्द न झाल्र्ामळेु अस्थार्ी स्िरुपाच्र्ा मानहतीिरुन काढलेले ननष्कषय 
िस्तुश्स्थतीशी ससुांगत असत नाहीत. (पनर. 1.7.3) 

8 नितरण व्र्िस्था ननमाण न करता अथिा ती ननमाण झाल्र्ाची परेुशी खात्री न करता केिळ 
सा िण क्षमता ननमाण झाली म्हणजे बांिारे ि सा िण तलाि र्ािर ससचन क्षमतेचे के्षत्र घोनषत 
करणे (पनर. 1.7.1 (फ) 

9 शासन ननणयर्, पाटबांिारे नििाग क्र. सीएमई 1099/179/99 ससव्र्(म), नदनाांक 22/6/2000 नसुार 
कालिे सल्लागार सनमत्र्ा ि त्र्ाखालील पाणी पांचार्त सनमत्र्ाांची स्थापना होऊन पांचार्त 
सनमत्र्ाांचे कामकाज चाल ूनसणे. (पनर. 1.6.1) 
 



612 
 

अ.क्र. व्यवस्थ िोष 

10 सपु्रमामध्रे् नव्र्ाने समािेश केलेल्र्ा ससचन र्ोजनाांचे (बरेॅज, उससर्ो इ.) सिेक्षण बाांिकाम 
नििागानेच केले. प्रकल्प अन्िषेण मांडळाांचा उपर्ोग करण्र्ात आला नाही. (पनर.2.3) 

11  मो र्ा ि मध्र्म प्रकल्पासा ीचे लािव्र्र् गणुोत्तर काढण्र्ासा ी लािाचे ि खचाचे  कोणते 
तपशील समानिष्ट करािते र्ाबाबत स्पष्ट मागयदशयक सचूना उपलब्ि नाहीत. (पनर.2.6) 

12 प्रमा ि सपु्रमाचे अनिकारानिषर्ी ननश्चचत िोरण नाही. िेळोिेळी त्र्ामिे फेर बदल करण्र्ात 
आले आहेत. (पनरनशष् ) 

13 बांिारा/सा िण तलािाचे लािके्षत्र अनमुाननत आहे. काही न काणी हे लािके्षत्र जनु्र्ा प्रकल्पाच्र्ा 
लािके्षत्रात अनिक्रनमत (Overlapping आहे) (पनर.2.6) 

14 मो र्ा ि मध्र्म प्रकल्पास ननर्मानसुार कें द्रीर् जल आर्ोगाची सिुानरत मान्र्ता प्रकल्प 
निस्तारानांतर सकिा बदलानांतर घेतलेली नाही. (पनर.2.6) 

15 नबगरससचन पाणीिापराचा िाढीि खचय ही ससचन शीषयकाखालील खचातनूच केला जात आहे. 
(पनर.2.6) 

16 प्रकल्पाांचे पणूयत्ि अहिाल केले जात नाहीत. 

17 प्रकल्प पणूय झाला र्ाबाबत स्पष्टता नसल्र्ाने कालातांराने निीन घटकाांचा समािेश करुन सपु्रमा 
नदली जाते.  

18 एका प्रकल्पास नकती सपु्रमा देता रे्तील र्ाबाबत स्पष्टता नाही.   

19 आिचर्क िैिाननक / इतर नििागाांच्र्ा मान्र्तेआिी प्रकल्पाांची कामे हाती घेणे (पनर.3.3.अ 1) 

20 िसूांपादन प्रकरणी झालेला निलांब, प्रस्ताि सादर करताना पनरपणूय नसणे, आिचर्क ननिीचा 
िरणा न होणे, िसूांपादक सांस्था ि िसूांपादन अनिकारी र्ाांच्र् समन्िर्ामिील कमतरता  (पनर. 
3.8.अ 2) 

21 िन नििागाच्र्ा मागयदशयक सचूना / ननर्मािली नसुार पनरपणूय प्रस्ताि तर्ार करुन सादर न होणे, 
पत्रव्र्िहारात कालापव्र्र् होणे (पनर. 3.3.अ 3) 

22 प्रकल्पग्रस्ताांचे पनुियसन निीन गाि ाणात करताना नागरी सनुििाांची कामे िेगिगेळर्ा 
कालाििीत होणे ि िेळीच हस्ताांतनरत न होणे, स्थलाांतरणास उशीर होणे ि पर्ार्ाने पनुियसनास 
उशीर होणे (पनर. 3.3.अ 4) 

23 महामांडळाांतगयत असलेल्र्ा बाांिकाम र्ांत्रणेअांतगयत ताांनत्रक / अताांनत्रक आस्थापनेची पदे नरक्त 
असणे (पनर. 3.3.अ 8) 

24 प्रकल्पाांची कामे पणूय झाल्र्ानांतर प्रकल्पाचे बाांिकाम र्ांत्रणेकडून ससचन व्र्िस्थापन र्ांत्रणेकडे 
त्िनरत हस्ताांतरीत न होणे, ससचन शाखा ननर्ममती न होणे (पनर. 3.3.अ 9) 

25 प्रकल्पाांची आखणी / ननर्ोजनात त्रटुी असणे (पनर. 3.3.अ 10) 

26 िरणस्थळास प्रकल्पग्रस्ताांच्र्ा निरोिामळेु झालेला निलांब. प्रकल्पाचे काम सरुु करण्र्ापिूी 
प्रकल्पग्रस्त ि लाििारक र्ाांच्र्ाशी सांिाद न सािणे  (पनर. 3.3.ब 3) 

27 ससचन के्षत्राचा निस्तार 10 टक्क्र्ाांपेक्षा  जास्त िाढलेल्र्ा, 1 टक्क्र्ापेक्षा जास्त पाणीसा ा 
िाढलेल्र्ा ि स्ितांत्र प्रकल्प सकिा उपप्रकल्प म्हणनू ननर्ोजन करािर्ाच्र्ा कामाांचे चाल ूप्रकल्पात 
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घटक म्हणनू अांतिूयत केले त्र्ास 2005 च्र्ा मजननप्रा  कार्द्ाच्र्ा  कलम 11 (च) नसुार 
म.ज.नन.प्रा.  ची मान्र्ता  घेणे आिचर्क  होते  पण ती मान्र्ता घेतलेली नाही (पनर. 4.1, 4.2 
4.3. 5.0) 

28 महाराष्र साियजननक बाांिकाम ननर्माच्र्ा पनरच्छेद क्र.165 नसुार पाटबांिारे पध्दतीचा एखादा 
निीन प्रकल्प हाती घेण्र्ापिूी तो खोऱ्र्ाच्र्ा बहृत आरखड्यानसुार घेतला जािा असे नमदू केले 
आहे. महामांडळाचा एक दीघयकालीन बहृतआराखडा (Master Plan) असणे आिचर्क होते. 
त्र्ानसुारच निीन प्रकल्पास प्रशासकीर् मान्र्ता देण्र्ाचे िोरण असािे असे असताना 
महामांडळाचा बहृत आराखडाच मळुात नाही असा, आके्षप Performance Audit करताना 
महालेखापाल मुांबई र्ाांनी घेतला आहे. जी निी घटक कामे प्रकल्पात नव्र्ाने समानिष्ट करण्र्ात 
आली, ती बहृद आराखडर्ात बस ूशकणारी आहेत का र्ाचा स्पष्ट बोि बहृद आराखडर्ाच्र्ा 
अिािी सध्र्ा होत नाही.  ही उणीि सियच महामांडळाांमध्रे् नदसनू आली आहे. हा व्र्िस्था दोष 
लिकर दरू होणे आिचर्क आहे. (पनर. 4.3.1) 

29 बांिाऱ्र्ाांचे अांदाजपत्रक तर्ार करताना जार्किाडी प्रकल्पाच्र्ा नकती चाऱ्र्ाांचे नदीजिळील 
घळीच्र्ा िागातील लािके्षत्र िगळले जाईल ि ते बांिाऱ्र्ाांव्दारे ससनचत होईल र्ाचा सनिस्तर 
अभ्र्ास केलेला नाही (पनर. 4.3.7) 

30 बांिाऱ्र्ाचे लािके्षत्र ननश्चचत करण्र्ाची कार्यप्रणाली ननश्चचत नाही. त्र्ामळेु हे लािके्षत्र तसे केिळ 
अनमुाननत आहे ि ते जार्किाडी प्रकल्प टप्पा-1 ि 2 मिील अनसुनूचत लािके्षत्रामध्रे् 
अनिक्रनमत आहे. र्ा लािके्षत्राचे ननरनिसनूचत (Denotification) केलेले नाही. (महाराष्रात असे 
िेगिगेळ्र्ा प्रकल्पाांचे एकमेकात अनिक्रनमत झालेले के्षत्र ननरनिसनूचत (Denotification) 
झालेले नाही) (पनर. 4.3.7) 

31 ताकारी, म्हैसाळ ि टेंि ूसारख्र्ा र्ोजना अद्ाप पणूय ससचन क्षमता ननमाण न झाल्र्ाने पणूयपणे 
ससचन व्र्िस्थापनास हस्ताांतनरत झालेल्र्ा नाहीत. त्र्ामळेु देखिाल र्ांत्रणा ि िसलुी र्ांत्रणा 
िक्कम नाही. कार्ाश्न्ित झालेले उपसा टप्पे त्िरीत हस्ताांतनरत करणे गरजेचे आहे (पनर. 5.7.0) 

32 उपसा ससचन र्ोजनाांमध्रे् ताांनत्रक तपनशलासोबतच सामानजक ि आर्मथक िाग हा कळीचा मदु्दा 
आहे. त्र्ाचा निचार न करता, उपसा ससचन र्ोजना मांजरू होत आहेत. (पनर. 5.10.0) 

33 सा िण तलािाांिरील पाणीिापर सांस्था कशी स्थापन करािर्ाची, त्र्ाचे के्षत्र कसे  रिाि े
र्ाबाबत कोणतीही मागयदशयक तत्िे अश्स्तत्िात नदसनू रे्त नाहीत. पाणी िापराची कार्यपध्दती 
अननश्चचत असतानाच कामे हाती घेतली जात आहेत. (पनर 5.4.0) 

34 बाांिकामािीन प्रकल्पाांच्र्ा एकूण िाांडिली खचाच्र्ा (27803 रु. कोटी) 22% खचय उपसा 
र्ोजनाांिर झालेला नदसतो. (नििरण पत्र क्र.5.4)  पण प्रत्र्क्ष ससचनाचा लाि अत्र्ांत कमी आहे. 
त्र्ामळेु 27803 रु. कोटी अफलदार्ी  रत आहेत. 

35 जलाशर्ािरील पाणी घेण्र्ासा ी प्रकल्पबानित ि त्र्ाांच्र्ाबरोबर इतर सहकारी 
सहकारी/सामदुानर्क उपसा ससचन र्ोजनाांना परिानग्र्ा त्र्ा मो र्ा प्रमाणात देण्र्ात आल्र्ा 
आहेत. अशा र्ोजनाांिर ऊस पीक घेतले तर ते न बक ससचनानेच ससनचत केले जाईल असे 
त्र्ाांचेकडून लेखीही घेण्र्ात आले आहे पण त्र्ाप्रकारचे ननर्ांत्रण प्रस्थानपत करण्र्ात आलेले 
नाही.  
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कोणत्र्ाही िेळी (िीज उपलब्ि असेल तेव्हा) हिा नततका िेळ कोणत्र्ाही नपकास (प्रामखु्र्ाने 
ऊस) हव्र्ा तेिढ्या के्षत्रािर पाणी घेतले जाते. त्र्ािर कोणतेही बांिन ि मर्ादा नाही. 
न बक ससचनाचा िापर आपण करू असे मांजरुीच्र्ा िेळी नलहून नदले तरीही प्रत्र्क्षात शेतािर 
प्रिाही पद्धतीने पाणी नदले जाते. ससनचत के्षत्राची मोजणी सधु्दा मर्ानदत प्रमाणात प्रत्र्क्षात होऊ 
शकते.  
जलाशर् पातळी एखाद्ा िषी कालिा निमोचक पातळीचे खाली गेली (अिषयण िषात) तर पांप 
पढेु पढेु हलिून उचल सा र्ातनूही पाणी उपसले जाते. त्र्ासा ी निशेष अनमुनत नाही. त्र्ािर 
पाणीमोजणीचे ननर्ांत्रण नाही. (पनर 5.7.0) 

36 शासनाने पाणीपट्टी सोबत निजबील अांतिूयत करुन उपसा ससचन र्ोजनेचे प्रकल्पश: पाणीपट्टीचे 
दर मखु्र् अनिर्ांता र्ाांनी ननश्चचत करािर्ाचे आहेत. कृष्णा खोरे िगळता इतर महामांडळात असे 
दर ननश्चचत केल्र्ाचे आढळून आले नाही. (पनर 5.10.0) 

37 राज्र्ातील िरणाांचे स्िास््र् मोजण्र्ासा ी बसनिलेल्र्ा निनिि उपकरणाांपैकी 43 ते 52 % 
उपकरणे बांद श्स्थतीत आहेत. (पनर. 6.4.1) 

38 नननिदा निर्मननदष्टाांमध्रे् (Specifications) कोलग्राऊट बाांिकामासा ी दांडगोल कोअरची 
दमनशक्ती निहीत करण्र्ात आलेली नाही. (पनर. 6.5) 

39 कोलग्राऊट बाांिकामाच्र्ा दमनशक्ती  चाचण्र्ा मो र्ा प्रमाणािर असमािानकारक रे्ऊनही त्र्ा 
बाबत कोणतीही नचकीत्सा करण्र्ात आलेली नाही. (पनर. 6.5) 

40 प्रकल्प ननर्ोजनासा ी / आखणीसा ी CPM पध्दतीचा अिलांब न करणे (पनर. 7.4.3) 

41 जलसांपदा नििागात पाच महामांडळे आहेत. एकाही महामांडळाने ननर्म केलेले नाहीत. त्र्ामळेु 
महामांडळाने ससचन प्रकल्पाबाबत कार्यिाही करताना प्रचनलत शासनाचे ननर्म िापरले ि त्र्ामध्रे् 
ससुतू्रता रानहली नाही. अिीकारामध्रे् स्पष्टता रानहली नाही. (पनर. 8.8.1) 

42 शासन ननणयर् नद. 4.12.2003 नसुार महामांडळास अटीच्र्ा अिीन राहून प्रमा/सपु्रमा देण्र्ाचे 
अनिकार नदले आहेत. कृष्णा खोरे, निदिय ि गोदािरी महामांडळाने ननर्ामक मांडळाचे 
 रािाप्रमाणे सदरील महामांडळाचे अनिकार अध्र्क्ष ि कार्यकारी सांचालक र्ाांना नदले. त्र्ामळेु 
प्रकल्प अहिाल महामांडळातील सिय सदस्र्ासमोर आले नाहीत ि त्र्ामध्रे् त्रटुी रानहल्र्ा. (8.8.2) 

43 महामांडळातील अनिकाऱ्र्ाांचा निनिि प्रकारच्र्ा बै काांसा ी जास्त िेळ खची पडला ि त्र्ामळेु 
कार्ालर्ीन काम, प्रकल्प तपासणी ि के्षत्रीर् िेटी र्ािर त्र्ाचा निपनरत पनरणाम झाला. (8.9) 

44 महामांडळाचे ननर्ामक मांडळाच्र्ा बै कीस निनिि खात्र्ाचे सनचि उपश्स्थत राहणे अनिपे्रत आहे. 
तथानप महत्िाच्र्ा नििागाचे सनचि बऱ्र्ाच बै काांना अनपुश्स्थत रानहले त्र्ामळेु महामांडळाच्र्ा 
कामकाजात ताांनत्रक बाबी िगळता इतर बाबींचा परेुसा अभ्र्ास झाला नाही. (8.10) 
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कार्यकक्षा 9 
नववरणपत्र 9/2 - प्रस्त नवत िंिु रण ची य िी 

अ.क्र. प्रस्त नवत िंिु रण  

1 दरूसांिेदन तांत्राने राज्र्ातील मो र्ा,मध्र्म ि काही प्रनतननिीक  लघपुाटबांिारे िरणाांमध्रे् प्रत्र्क्ष 
गाळाांचे सिेक्षण करण्र्ाचा समर्बध्द कार्यक्रम  राबिािा. (पनर. 1.5.2) 

2 नबगर ससचन पाणीिापर सतत िाढत जाणार असल्र्ामळैु त्र्ािर 100 टक्के प्रनक्रर्ा करण्र्ाची 
जबाबदारी नगरपानलका ि उद्ोग र्ाांचेिर टाकण्र्ाचा कार्दा करुन त्र्ाची क ोर अांमलबजािणी 
प्रथम प्रािान्र्ाने  तटुीच्र्ा ि अनततटुीच्र्ा खो-र्ाांमध्रे् करािी (पनर. 1.5.4, 1.10) 

3 लािके्षत्रातील सांपणूय के्षत्रातील निनहरींिरील पाणीपटटी आकारणी  रद्द न करता केिळ पाणीिापर 
सांस्थाांकडे हस्ताांतनरत झालेल्र्ा के्षत्रातील निहीरीिरील पाणीपटटी आकारणी रद्द करािी. (पनर. 
1.7.1(ब))  

4 लहान शेतक-र्ाांना ससचन सनुििा परुिून सामानजक न्र्ार् प्रस्थानपत करण्र्ामध्रे् स्थाननकस्तरीर् 
र्ोजनाांचा सहिाग निचारात घेता त्र्ाांच्र्ा उनद्दष्ट साध्र्तेचे मलू्र्मापन (Performance 
evaluation)करुन आिचर्क त्र्ा सिुारणा ि देखिाल ि दरुुस्ती करुन त्र्ाांचे फार्दे 
लाििारकापरं्त कसे पोहोचतील हे पाहणे गरजेचे आहे.  (पनर. 1.7.1(इ)) 

5 नकमान मो र्ा प्रकल्पािर कालव्र्ाने तसेच उपसा ससचनाने मो र्ा प्रमाणािर बारमाही  नपके 
घेतली जात आहेत त्र्ाांच्र्ा ससनचत के्षत्राचे मापन  दरूसांिेदन तांत्राने करुन र्ा तांत्राची उपर्कु्त्तता 
तपासनु अशा प्रकारे केलेल्र्ा मोजणीनसुार पाणीिापर आकारणी करण्र्ाची सिुानरत पध्दत 
व्र्िहारात आणण्र्ासा ी आिचर्कता असल्र्ास कार्दर्ात  बदल करण्र्ाची कार्यिाही सरुु 
करािी. (पनर. 1.7.2) 

6 महसलू ि कृषी नििागामाफय त सध्र्ा राज्र्ाच्र्ा ससनचत के्षत्राची मानहती सांकलनास जो अक्षम्र् 
निलांब होत आहे. ही मानहती नबनचकु ि िेळेिर कशी सांकनलत होईल र्ािर काटेकोरपणे लक्ष 
देण्र्ाची तातडीची गरज आहे. (पनर. 1.7.3) 

7 कोकण,अमरािती ि मरा िाडा प्रदेशातील प्रकल्पाांचा सखोल अभ्र्ास करुन पाणीिापर कमी  
असण्र्ाच्र्ा कारणाांचा शोि घेऊन त्र्ानसुार नितरण र्ांत्रणेत सिुारणा करणे, लािके्षत्र निकासाची  
कामे करणे, प्रकल्पाांचे आिनुनकीकरण करणे र्ासारख्र्ा आिचर्क त्र्ा उपार्र्ोजना केल्र्ास 
पाण्र्ाचा िापर िाढून ससनचत के्षत्रात िाढ  हाईल.  (पनर. 1.8.2(क)) 

8 राज्र्ातील प्रकल्पाांच्र्ा कालव्र्ाची िहन क्षमता कशामळेु कमी झाली आहे र्ाचा अभ्र्ास मेरी 
नानशक माफैत करण्र्ात र्ािा.अस्तरीकरण केलेल्र्ा कालव्र्ाांचा  ि ते न केलेल्र्ा कालव्र्ाांमध्रे् 
काही बदल करणे आिचर्क आहे कार्, अस्तरीकरणानिना कालव्र्ातनू होणारा पाझर कमी 
करण्र्ामध्रे् अस्तरीकरण नेमके नकती र्शस्िी झाले आहे, र्ाचाही अभ्र्ास होणे आिचर्क आहे. 
(पनर 1.8.2 (इ)) 

9 नितरण व्र्िस्था ननमाण न करता अथिा ती ननमाण झाल्र्ाची परेुशी खात्री न करता केिळ सा िण 
क्षमता ननमाण झाली म्हणजे  ससचन क्षमता घोनषत न करता र्ापढेु अशा नितरण व्र्िस्था ननमाण 
झाल्र्ाची परेुशी खात्री  झाल्र्ानशिार् ससचन क्षमता घोनषत करु नरे्.  (पनर. 1.8.2(फ)) 

10 शेततळर्ाांव्दारे प्रत्र्क्ष होणा-र्ा ससनचत के्षत्राचा नहशोब कृषी सहार्काांकडे  ेिण्र्ात र्ािा म्हणजे 
त्र्ाांच्र्ा िास्तनिक श्स्थतीची ि उपर्कु्ततेची पडताळणी करता रे्ईल. (पनर. 1.9.3) 
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अ.क्र. प्रस्त नवत िंिु रण  

11 नबगरससचन पाणीिापरामध्रे् इतर कारणाांसा ी (घरगतुी ि औद्ोनगक पाणीिापर सोडून) होणाऱ्र्ा 
पाणीिापराांची फोड महामांडळाांकडून मागिून त्र्ाव्दारे पाण्र्ाचा अिैि िापर होत नाही ना र्ाची 
छाननी केली पाहीजे. र्ाचा तपशीलिार नहशोब शासन प्रनसध्द करीत असलेल्र्ा िार्मषक अहिालात 
नदला पानहजे. (पनर. 1.10) 

12 "महाराष्राची आर्मथक पाहणी अहिाल" र्ा अहिालासा ी लागणारी आकडेिारी सांकनलत 
करण्र्ाच्र्ा पध्दतीत सिुारणा होण्र्ाची आिचर्कता आहे. ग्रामीण के्षत्राची  गािपातळीिरील 
मानहती  तला ी ि ग्रामसेिक र्ाांचेकडून सांकनलत करता रे्ईल, (लािके्षत्रातील निहीरी  ि स्थाननक 
स्तरीर् -250 हे.च्र्ा आतील प्रकल्प) राज्र्स्तरीर् प्रकल्पाांच्र्ा कालव्र्ािरील ि लािके्षत्रातील 
निहीरीिरील मानहती ससचन  व्र्िस्थापन   नििागाच्र्ा शाखा अनिर्ांत्र्ाकडून गाििार सांकनलत 
करता रे्ईल.शेततळर्ािरील गाििार ससनचत के्षत्राची मानहती कृषी सहार्काकडुन  सांकनलत करता 
रे्ईल.(100 ते 250 हे.दरम्र्ान स्थाननकस्तरीर् प्रकल्पाांची मानहती र्ा प्रकल्पाांिर ससचन व्र्िस्थापन 
र्ांत्रणा अश्स्तत्िात आल्र्ािर सांबनित शाखा अनिर्ांत्र्ाकडून गाििार सांकनलत करता रे्ईल.)  
तालकुा स्तरािर ही मानहती ननर्त िेळेत सांकनलत करण्र्ाची जबाबदारी तहसीलदारािर  ेिण्र्ात 
र्ािी. 

13 ससचन श्स्थती  दशयक अहिालात सद्श्स्थतीत नििागननहार् मानहती  सांकनलत केली जाते.  ही 
मानहती महामांडळननहार् ि मो र्ा ि मध्र्म प्रकल्पननहार् नदली जािी. त्र्ात लघ ु प्रकल्पाांचा 
नजल्हाननहार् ि महामांडळननहार् खोरे उपखोरेननहार् गोषिाराही असािा. र्ा अहिालामध्रे् 
िरणाांमध्रे् पढुील िषासा ी नकती पाणीसा ा राखीि  ेिला आहे र्ाचा तपशील प्रकल्पिार द्ािा. 
तसेच नबगरससचन पाणीिापरामध्रे् इतर पाणीिापर र्ा शीषाखाली रे्णा-र्ा पाणीिापराच्र्ा  
तपनशलाचाही  अहिालात समािेश करािा. (पनर. 1.5.7, 1.10,1.4) 

14 प्रकल्पाांची िास्तनिक सकमत (मळू सकमत + िाििाढ) हीच प्रशासकीर् मान्र्ता सकमत समजािी ि 
त्र्ानसुार सकमतिाढ 15% पेक्षा जास्त असल्र्ासच सपु्रमा द्ािी (पनर.2.6) कें द्रीर् जल आरे्ाग 
ननकषाांप्रमाणे 

15  सपु्रमा अहिालातील लािव्र्र् गणुोत्तर काढताना झालेला खचय िाििाढीसह अद्र्ाित करािा 
(पनर.2.5) 

16 जलसांपदा नििागाची स्ितांत्र ननर्म सांनहता असािी.  

17 जलसांपदा नििागाची उससर्ोसा ीची स्ितांत्र दरसचूी असािी. कां त्राटदारामाफय त करािर्ाच्र्ा 
कामाची स्िांतत्र र्ाांनत्रकीसह करािर्ाच्र्ा र्ाांनत्रकी कामाांपेक्षा िेगळी दरसचूी असािी. (पनर.2.2) 

18 जलसांपदा नििागाने प्रनतिषी दरसचूींिर आिानरत िाििाढ ननदेशाांक प्रनसध्द करािा. (पनर.2.2) 

19 प्रकल्प बाांिकामाच्र्ा निनिि टप्प्र्ािर ताांनत्रक परीक्षण (Technical Audit) करािे.   

20 प्रकल्पाांची कामे पणूय झाल्र्ािर प्रकल्पाचे बाांिकाम र्ांत्रणेकडून ससचन व्र्िस्थापन र्ांत्रणेकडे 
हस्ताांतर करािर्ाची प्रनक्रर्ा अनिक गनतमान करणे, पाणीिापर सांस्थाांची ननर्ममती, ससचन 
व्र्िस्थापन आस्थापनेची / ससचन शाखाांची   ननर्ममती करणे (पनर. 3.3.अ 9) 

21 प्रकल्प ननर्ोजनामध्रे् प्रकल्पाचे प्रत्र्क्ष काम सरुु होण्र्ापिूी निनिि प्रकारची कामे करािी 
लागतात. त्र्ामळेु हा कालाििी "पिूयतर्ारी"   कालाििी समजण्र्ात र्ािा. तसेच प्रकल्पाचे 
बाांिकाम पणूय झाल्र्ानांतर प्रकल्पाांचे लािके्षत्र निकनसत होण्र्ासा ी काही कालाििी लागतो. अशा 
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अ.क्र. प्रस्त नवत िंिु रण  
कालाििीस "पनरितयन  कालाििी" सांबोिणे (पनर. 3.2.4), (पनर. 7.4.2) 

22 सामानजक तत्िािर काढलेले लाि-व्र्र् गणुोत्तर जरी मापदांडात बसणारे िाटले तरी उपसा 
र्ोजनेच्र्ा नित्तीर् चाल ूव्र्िस्थेच्र्ा दृष्टीने आिती खचय ि पाणीपट्टी िसलुीची आचिासक व्र्िस्था 
र्ािर उपसा ससचन र्ोजनाांची आर्मथक तोंडनमळिणी ि व्र्ािहानरक शाचिती  ननियर आहे. त्र्ामळेु 
र्ापढुील काळात नव्र्ाने उपसा ससचनास मांजरुी देण्र्ाअगोदर व्र्ािहानरक दृष्टीने नित्तीर् 
सांतुलनाची काटेकोरपणे तपासणी करणे आिचर्क  रते. "उपसा ससचन र्ोजनेची सफलता  रिीत 
असताना त्र्ािर होणारा निजेचा प्रत्र्क्ष खचय (सिलतीचे निशेष दर न घेता) निचारात घ्र्ािा. (पनर. 
5.3.1) 

23 पांपाच्र्ा ि उद्धरण ननलकाांची दरुूस्ती ि  रानिक कालाििीनांतर त्र्ा बदलण्र्ासा ी स्ितांत्र घसारा 
ननिीची तरतदू अांदाजपत्रकात  ेिािी ि त्र्ानसुार अांतगयत आर्मथक परताव्र्ाचा दर काढािा (पनर. 
5.3.1) 

24 प्रकल्पग्रस्ताांना शासकीर् खचाने उपसा र्ोजना करुन देण्र्ापेक्षा त्र्ाांच्र्ा पाणी िापर सांस्था स्थापन 
करुन लहान उपसाद्वारे पाणी परुि ा करण्र्ास प्रोत्साहन देणे इष्ट राहील (पनर. 5.6.0) 

25 उपसा ससचन र्ोजनाांचे ननर्ोजन, सांकल्पन, व्र्िस्थापन, त्र्ाांचा लािके्षत्र निकास, पाणीपट्टीची 
आकारणी लाििारकाांचा सहिाग, र्ोजनाांचे सामानजक ि आर्मथक पैल ूर्ाबाबत "उपसा ससचन 
र्ोजनाांची सांनहता (Manual)" असण्र्ाची ननताांत गरज आहे. जलसांपदा नििागाने र्ाबाबत  ोस 
ननणयर् घ्र्ािा (पनर. 5.12.4) 

26 राज्र्ातील जलसांपदा प्रकल्पाांच्र्ा गणु ननर्ांत्राणासा ी प्रचनलत निननर्मदष्टे जनुी झाली असनू स्ितांत्र 
निननर्मदष्टे नव्र्ाने करणे आिचर्क आहे. (पनर 6.4.1) 

27 राज्र्ातील निनिि िरणाांिर बसनिण्र्ात आलेली ि सद्श्स्थतीतील  बांद असलेली  उपकरणे 
तात्काळ सशु्स्थतीत आणण्र्ात र्ािीत.र्ा उपकरणाांच्र्ा  रचनेत सिुारणा करण्र्ाची गरज आहे  का  
र्ाचा अभ्र्ास  झाला पानहजे. (पनर 6.4.1) 

28 िरण सरुनक्षतता सांघटनेच्र्ा अहिालानसुार करािर्ाच्र्ा सिुारणा ि त्र्ािर सांननर्ांत्रण  ेिण्र्ासा ी 
महासांचालक मेरी र्ाांचे अध्र्क्षतेखाली कार्म स्िरुपी सनमती  नेमािी. िरणािरील  उपकरणातील  
सिुारणा ि उपर्कु्तता िाढनिणे. (पनर 6.4.2) 

29 कोलग्राऊट बाांिकामाबाबत एक प्रनशक्षण िगय मअप्रप्र (META) नानशक र्ा सांस्थेमध्रे् चाल ू
करािा ि असे प्रनशक्षण घेतलेल्र्ा ि तसे प्रमाणपत्र असलेल्र्ा ताांनत्रक कमयचा-र्ाांनाच (अिीक्षक 
अनिर्ांता ते ताांनत्रक सहार्क) कोलग्राऊट मेसनरी बाांिकामाच्र्ा देखरेखीसा ी  ि गणु 
ननर्ांत्रणासा ी  नेमण्र्ात र्ािे. (पनर 6.4.5) 

30 प्रकल्पाचे काम निनहत मदुतीत ि खचात होण्र्ाच्र् दृष्टीने प्रकल्पाांचे ननर्ोजन ि व्र्िस्थापन र्ोग्र् 
पध्दतीने करणे, प्रकल्प ननर्ममतीच्र्ा ननर्ोजनाच्र्ा टप्प्र्ापासनुच (Project Formulation Stage) 
PERT आनण CPM पध्दतीने ननर्ोजन करणे, प्रकल्पाचे ननर्ोजन केिळ प्रकल्पाचे बाांिकाम 
CPM पध्दतीने करण्र्ापरं्तच मर्ानदत न करता त्र्ाचा कालाििी हा प्रकल्पापासनू ते ससचनाचा 
लाि सरुु होईपरं्तच्र्ा नक्ररे्चाही (Activity) अांतिाि करणे  (पनर. 7.4.3) 
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31 पांचिार्मषक र्ोजनेमध्रे् गुांतिणकुीसा ी जी मर्ादा नदलेली आहे त्र्ा मर्ादेनसुार  रलेल्र्ा 
कार्यक्रमाची अांमलबजािणी करण्र्ात र्ािी. पांचिार्मषक र्ोजनेत नमदू केलेल्र्ा प्रकल्पाांव्र्नतनरक्त 
इतर निीन र्ोजना हाती घेण्र्ात रे्ऊ नरे्त. असे केल्र्ास ननिीच्र्ा नितरणातील निरळता (Thin 
sp eadin ) कमी होऊन प्रकल्प लिकर पणूय होऊ शकतील (पनर. 7.4.4) 

32 मो र्ा प्रकल्पाांची कामे टप्पे पाडून घटक प्रकल्प समजनू पणूय करणे, ज्र्ा प्रकल्पाांची ससचनक्षमता 1 
लक्ष हेक्टर पेक्षा जास्त आहे सकिा प्रकल्पाचा पाणीिापर हा 1 BM3 पेक्षा जास्त आहे अशा 
प्रकल्पाांना "निशाल प्रकल्प" म्हणनू सांबोिण्र्ात र्ािे (पनर. 7.4.6) 

33 नबगर ससचनासा ी झालेली गुांतिणकू स्ितांत्रपणे दशयनिण्र्ात र्ािी. प्रकल्पाचा पाणी िापर हा ससचन 
ि नबगर ससचन अशा दोन्ही प्रर्ोजनाांसा ी होत असल्र्ास िाांडिली खचाची आिचर्क ती फोड 
देऊन िेगिगेळी दशयनिण्र्ात र्ािी.  (पनर. 7.4.7) 

34 प्रकल्पाच्र्ा पाण्र्ाचा िापर नबगर ससचनासा ी झाल्र्ामळेु अशा पाणीिापरापोटी कपात होणारी 
ससचनक्षमता ही प्रकल्पीर् ससचनक्षमतेमिनू कपात करणे आिचर्क आहे. अशी कार्यिाही न 
झाल्र्ामळेु ननर्ममत ससचनक्षमता ही अिास्ति िाढलेली नदसते. त्र्ामळेु प्रकल्पाांची ससचनक्षमता 
सिुानरत करणे  (पनर. 7.4.7) 

35 प्रकल्पास आिचर्क त्र्ा िैिाननक / इतर नििागाांच्र्ा मान्र्ता घेणे र्ा प्रर्ोजनासा ी महामांडळ 
कार्ालर्ात स्ितांत्र कक्ष ननमाण करणे बाबत  (पनर. 7.4.8) 

36 सामानजक शास्त्रज्ञ / सामानजक सांस्था / अशासकीर् सेिािािी सांस्था र्ाांची मदत प्रकल्पाचे 
पनुियसन, पाणी नितरण सांस्था ननर्ममती र्ासा ी घेणे (पनर. 7.4.9 (2)) 

37 प्रकल्पाांचे समाप्ती अहिाल/पणूयत्ि अहिाल तर्ार करणे. प्रकल्पाच्र्ा इनतहासाचे नलखाण करणे ि 
त्र्ाच्र्ा पढुील घटनाांचा िेि घेणे अशा प्रर्ोजनासा ी कार्मची व्र्िस्था म्हणनू प्रत्रे्क महामांडळात 
एक स्ितांत्र कक्ष ननमाण करणे   (पनर. 7.4.9 (3)) 

38 प्रकल्प सिेक्षणासा ी स्ितांत्र आस्थापना असािी ि सिेक्षणाच्र्ा र्ांत्रणेिर लाििारकाांच्र्ा 
प्रबोिनाची जबाबदारी असािी  (पनर. 7.4.9 (3)) 

39 सिय पाटबांिारे निकास महामांडळाने तेथील िेगळी प्रादेनशक गरज लक्षात घेऊन बाांिकामाचे, 
ससचनाच्र्ा ननर्ोजनाचे ि व्र्िस्थापनाचे पनरश्स्थतीनरुुप कामाच्र्ा सोर्ीसा ी स्ित:चे निननर्म 
तर्ार करणे आिचर्क आहे. 

40 महामांडळाची व्र्ापकता ि सामनुहकता साध्र् होण्र्ासा ी महामांडळ रचनेत असलेली पदे उदा. 
नामिांत अथय सांस्थेचे प्रनतनननित्ि करणारे अशासकीर् सदस्र्, तसेच नििानसिा ि नििानपनरषदेचे 
प्रनतनननित्ि करणारे सदस्र्, र्ाांची ननर्कु्ती होणे आिचर्क आहे. सिेसा ी आिचर्क कमीत कमी 
गण सांख्र्ा (Quorum)  रनिणे आिचर्क आहे. ननर्ामक मांडळाची ननर्नमत  रानिक िेळेत बै क 
होऊन सिय सदस्र् सहिागी होतील अशी रचना असािी. 

41 महामांडळे स्िािलांबी होण्र्ासा ी घेतलेले महसलू उदा. मत्स्र् व्र्िसार् निक्री व्र्िस्थापन, 
जलनिद्तु प्रकल्पासा ी पाणी िापरािर्ाच्र्ा प्रमाणात स्िानमत्ि शलु्क िसलु करणे, तसेच 
पाण्र्ासा ी द्ािर्ाचे सिय शलु्क (शेती, उद्ोग ि नागरी) प्राप्त होणारा महसलू महामांडळाकडे जमा 
होणे, ससचनाची ि नबगरससचनाची पाणीपट्टी महामांडळाकडे जमा होणे आिचर्क आहे. त्र्ातनू र्ा 
बाबतीतील स्थाननक उपक्रमनशलतेला िाि नमळेल. राज्र्िर सियत्र एकच शलु्क असण्र्ाची गरज 
नाही. 
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42 पाणीिापर कुशलतेने होण्र्ासा ी ससचनाच्र्ा आिनुनक पध्दतीचा त्र्ा त्र्ा िौगोनलक के्षत्राच्र्ा 
गरजेनसुार तौलननक प्रािान्र्ाने िापर होणे आिचर्क आहे. त्र्ासा ी प्रत्रे्क महामांडळाने न बक 
ससचन पध्दती, नडफ्र्जुर ससचन पध्दती, तुषार ससचन पध्दती, बांद नळर्ामिनू पाण्र्ाचे नितरण, 
घनमापन पध्दतीने पाणीिापर हा हिामानानसुार उपखोरेननहार् इष्ट पीकरचना र्ा बाबतची 
मागयदशयक तत्िे  रिून त्र्ा प्रमाणे त्र्ाांच्र्ा तरतुदी निे प्रकल्प अथिा र्ापढेु हाती घ्र्ािर्ाचे ससचन 
आिनुनकीकरण प्रकल्प र्ात करार्ला हव्र्ात. 
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नववरणपत्र 9/3  
प्रकल्पीय पीक रचिेपेक्ष  अनिक प णी ब रि ही नपक िं निल्य िे सिंनचत के्षत्र त घट झ लेल्य  

प टबांि रे प्रकल्प ांची य िी 

अ. 
क्र. 

प्रकल्पाचे नाि प्रकल्पाचा 
प्रकार 

नजल्हा प्रकल्पीर् सांकश्ल्पत 
बारमाही नपकाांची 

टक्केिारी 

प्रत्र्क्षातील सन 
2006-07 ते 2010-11 

मिील सरासरी 
बारमाही नपकाांची 

टक्केिारी 
िह िांडळ चे ि व: कोकण प टबांि रे नवक िं िह िांडळ, ठ णे   

1 नतलारी* मो ा ससिदुगूय 24.13 74.88 

िह िांडळ चे ि व:  गोि वरी िर ठव ड  प टबांि रे नवक िं िह िांडळ, औरांग ब ि  

1 जार्किाडी टप्पा-1 मो ा औरांगाबाद 4.39 23.21 

2 जार्किाडी टप्पा-2 मो ा बीड 4.50 60.15 

3 ननम्न तेरणा मो ा उस्मानाबाद 5.00 36.74 

4 माांजरा मो ा बीड 3.00 71.16 

5 िांडारदरा मो ा अहमदनगर 0.00 19.65 

6 मकुणे  मो ा  नानशक 0.00 4.45 

िह िांडळ चे ि व:  नविभय प टबांि रे नवक िं िह िांडळ, ि गपरू   

1 अरुणािती* मो ा र्ितमाळ 3.00 14.13 

2 ऊध्िय ििा प्रकल्प मो ा अमरािती 0.00 12.10 

3 िाण  मो ा  बलुढाणा  0.00 1.38 

िह िांडळ चे ि व:   िह र ष्ट्र कृष्ट्ण  खोरे नवक िं िह िांडळ, पणेु  
1 उजनी (निमा ) मो ा सोलापरू 6.77 41.05 

2 िारणा  मो ा कोल्हापरू  8.93 70.41 

3 दिूगांगा मो ा कोल्हापरू  19.23 88.46 

4 
कृष्णा कोर्ना 
*(म्हैसाळ) 

उससर्ो साांगली 14.78 63.53 

5 सीना कोळेगाि*  मो ा उस्मानाबाद  2.88 40.29 

6 सीना माढा * उससर्ो  सोलापरू  0.00 66.52 

7 कुकडी मो ा पणेु  0.00 6.50 

8 िामा आसखेड मो ा पणेु  0.00 2.73 

9 चासकमान  मो ा पणेु  0.00 5.76 

10 पिना  मो ा पणेु  5.00 11.13 

टीप :-  
1) परेुचर्ा मानहती अिािी जललेखा अहिालातील केिळ मो र्ा प्रकल्पाांच्र्ा (ज्र्ाांच्र्ा सांकश्ल्पत पीक रचनेची मानहती 
सनमतीकडे उपलब्ि होती) मानहतीचा समािेश र्ा पनरनशष्टात केला आहे. अशीच कार्यिाही उियनरत मो र्ा ि मध्र्म 

प्रकल्पाांबाबत होणे अपेनक्षत आहे. 
2) *र्ा प्रकल्पाांची प्रत्र्क्ष नपकाांची सरासरी नतल्लारी -2 िषय, अरुणािती- 4 िषय, कृष्णा कोर्ना-4 िषय, नसना कोळेगाांि-
2 िषय, सीना माढा-2 िषय अशी आहे. उियनरत प्रकल्पाांची सरासरी 5 िषाची आहे.   
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पनरच्छेि 9.1.1 ब बत वेगळ  नवच र  

प्रकल्पीर् पीकरचनेमध्रे् बारमाही नपकाांची टक्केिारी कमी  ेिण्र्ाचा (4 ते 6 टक्के) उदे्दश जास्तीत 
जास्त के्षत्राला ससचन लाि नमळािा असा असला, तरीही राज्र्ातील अनततुटीच्र्ा, तुटीच्र्ा ि सियसािारण 
के्षत्रात (पश्चचम महाराष्र, उत्तर महाराष्र ि मरा िाडा) असलेल्र्ा बहुतेक सिय मोठ्या प्रकल्पाांिर प्रत्र्क्षात 
बारमाही नपकाांची (ऊस) टक्केिारी त्र्ापेक्षा बरीच जास्त असल्र्ाचे नदसते. आ माही पद्धतीची पीकरचना 
असलेल्र्ा प्रकल्पाांिरही  (िीमा, कुकडी) अशीच पनरश्स्थती आहे. र्ा पनरश्स्थतीला ससचन व्र्िस्थापन करणारे 
कार्यकारी अनिर्ांता ि अिीक्षक अनिर्ांता र्ाांना जबाबदार िरून त्र्ाांचेिर नििागीर् चौकशीची कार्यिाही 
करण्र्ाचे सनमतीने बहुमताच्र्ा आिारािर  रनिले. र्ा प्रस्तािाबाबत एका सनमती सदस्र्ाने पढुीलप्रमाणे निन्न 
मत प्रदर्मशत केले. 

आजिर शासनाने ससचन व्र्िस्थापनाबद्दल काढलेल्र्ा कोणत्र्ाही आदेशात प्रकल्पीर् पीकरचनेच्र्ा 
टक्केिारीपेक्षा जास्त के्षत्रािर बारमाही नपकास ससचनासा ी पाणी देऊ नरे् असे स्पष्टपणे म्हटले नाही. नद. 
12/2/1987 च्र्ा शासन आदेशातही िरणात पाणी उपलब्ि असल्र्ास रब्बी हांगामात बारमाही नपकासही पाणी 
देता रे्ईल असे स्पष्टपणे म्हटले आहे.  

स्िातांत्रपिूय काळातील काही मो े प्रकल्प सोडल्र्ास (ज्र्ािर पीकसमहु रचना म्हणजेच  ब्लॉक  
नसस्टीमने पाणी नदले जाते), उरलेल्र्ा सिय मोठ्या, मध्र्म ि लघ ुप्रकल्पाांिर दर हांगामात फॉमय क्र-7 िर सिय 
प्रकारच्र्ा नपकास पाणी नदले जाते. िरणात पािसाळर्ाअखेर ससचनासा ी उपलब्ि असलेले पाणी आनण रब्बी 
हांगामातील नपकाांसा ी (त्र्ामध्रे् उभ्र्ा बारमाही नपकाांचा अांतिाि असतो) शेतकऱ्र्ाांकडून आलेले पाणी अजय, 
हे निचारात घेऊन  कालिे  सल्लागार सनमतीच्र्ा  सल्ल्र्ानसुार रब्बी हांगामात ससनचत करािर्ाचे के्षत्र, त्र्ातील 
नपके ि त्र्ाांना द्ािर्ाच्र्ा एकूण पाणीपाळर्ा र्ाांचा कार्यक्रम  रनिला जातो. त्र्ामळेु मो र्ा प्रमाणात बारमाही 
ऊस नपकाला असे पाणी िाटप करताना प्रचनलत ननर्माांचे पालन अनिकाऱ्र्ाांकडून केले जात नाही असे 
म्हणता रे्णार नाही. बारमाही नपकाांना रब्बी हांगामात पाणी देता र्ािे म्हणनू, रब्बी िुसार नपकाांसा ी आलेले 
पाण्र्ाचे अजय नाकारले आहेत, असे कालिा सल्लागार सनमतीच्र्ा इनतितृ्तात आढळले नाही. रब्बी हांगाम 
झाल्र्ानांतर िरणात पाणी नशल्लक रानहले तर त्र्ाचा िापर उन्हाळी हांगामात ससचनासा ी करण्र्ाचा कार्यक्रम 
िरील पद्धतीनेच आखला जातो ि अांमलात आणला जातो. 

सामानजक न्र्ार् प्रस्थानपत करण्र्ाचे दृष्टीकोनातनू िरणाांद्वारे ननमाण केलेल्र्ा  ससचन सनुििाांचा िापर 
व्हािा असा शासनाचा उदे्दश असेल, तर तो िास्तिात आणण्र्ासा ी आिचर्क ते कार्दे, ननर्म करण्र्ाची 
जबाबदारी शासनाची आहे. तसे न झाल्र्ामळेु आजिर बारमाही नपकास मो र्ा प्रमाणािर िरील तीनही 
प्रदेशातील िरणातनू ससचनासा ी पाणी नदले जात आहे. 

शासनाने प्रत्र्क्षात मोठ्या प्रकल्पाांच्र्ा लािके्षत्राननजक साखर कारखाने उिारण्र्ासा ी गेल्र्ा नकत्रे्क 
िषापासनू  िेळोिेळी परिानग्र्ा नदल्र्ा आहेत. उत्पानदत ऊसाला खात्रीचा उ ाि आनण चाांगला िाि नमळत 
असल्र्ामळेु केिळ निनहरींिरच नव्हे तर  कारखान्र्ा ननजकच्र्ा कालव्र्ाांच्र्ा  लािके्षत्रात (उदा. उजनी, 
कुकडी, जार्किाडी िगेेरे)  शेतकऱ्र्ाांनी प्रामखु्र्ाने ऊस पीक घेतले.  ही प्रनक्रर्ा िरील तीनही प्रदेशात गेली 
30-40 िषे चाल ूआहे ि पनरणामाांती बरेच साखर कारखाने उिारले गेल्र्ामळेु ऊसाचे के्षत्र मो र्ा प्रमाणािर 
िाढले आहे. र्ा साखर कारखान्र्ाांमळेु सांबांनित शेतकऱ्र्ाांचा आर्मथकस्तर तर ऊां चािलाच, परांतु त्र्ा िागातील 
ग्रामीण आर्मथक व्र्िस्थेस ननश्चचतपणे स्थैर्य नमळाले. 

ससचन प्रकल्पातील पाण्र्ाचा अशा प्रकारे  केिळ बारमाही प्रकल्पाांसा ी अननबंि िापर होत आहे, 
अशी नििाने बऱ्र्ाच स्िांर्सेिी सांस्थाांनी ि सामानजक/राजकीर् कार्यकत्र्ांनी गेल्र्ा 20-25 िषात केली असली 
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तरीही, अशा पाणीिापराला पार्बांद घालण्र्ाच्र्ा दृष्टीने कोणतेही उपार् शासनाकडून झाल्र्ाचे ननदशयनास रे्त 
नाही. असे असताना, र्ा िस्तुश्स्थतीकडे (G ound realities)  पणूय दलुयक्ष करुन र्ा पनरश्स्थतीला केिळ 
सांबांनित कार्यकारी अनिर्ांता ि अिीक्षक अनिर्ांता जबाबदार आहेत असे म्हणणे म्हणजे िस्तुश्स्थतीचा पणूयपणे 
निपर्ास होत आहे असेच म्हणािे लागेल. 

जर र्ा अनिकाऱ्र्ाांिर नििागीर् चौकशीची कार्यिाही सनमतीच्र्ा नशफारशीनसुार शासनाने सरुू केली 
आनण त्र्ामळेु त्र्ाांनी बारमाही नपकाांच्र्ा मर्ादेच्र्ा आत राहून बारमाही नपकाांना पाणी अजय मांजरू केले  ि 
त्र्ापेक्षा जास्त के्षत्राचे अजय नामांजरू ि ते सिय ऊस नपकिणा-र्ा शेतक-र्ाांनी मान्र् केले (असे गनृहत िरले) तर 
ननमाण होणाऱ्र्ा पढुील पनरश्स्थतीला कसे तोंड द्ािर्ाचे र्ाचा सिांनी प्रथम निचार केला पानहजे. 

 सध्र्ाच्र्ा कालव्र्ाांखाली ससनचत झालेल्र्ा ऊस के्षत्रािर आिानरत असलेले बरेचसे साखर कारखाने  
परेुशा कच्च्र्ा मालाअिािी बांद पडतील सकिा परेुशा ऊसाअिािी तोट्यात चालतील. 

 कालव्र्ाखालील ऊस के्षत्र ि उत्पादन बरेच कमी झाल्र्ामळेु ि साखर कारखाने बांद पडल्र्ामळेु सांपणूय 
ग्रामीण अथयव्र्िस्थेिर त्र्ाचा निपरीत पनरणाम होईल. 

 देशाच्र्ा साखर उत्पादनात फार मो ी घट आल्र्ाने साखरेच्र्ा िाििाढीचा पनरणाम देशातील सिय 
नागनरकाांिर होईल. 

 िरणातील काही जादा पाणी रब्बी िुसार नपकाांना िापरले गेले, तरी बरेचसे पाणी िरणात निनािापर  
नशल्लक राहील. 

त्र्ामळेु अशी कृनत करणे हे कोणत्र्ाही सत्तारुढ पक्षाला, नकतीही प्रबळ राजकीर् इच्छाशक्ती असली, तरी 
अांमलात आणणे  शक्र् होईल असे िाटत नाही. 

 शासनाने 2005 साली मांजरू केलेल्र्ा कार्द्ानसुार र्ापढेु सिय प्रकल्पाांिरील ससचन व्र्िस्थापन हे शासन 
र्ांत्रणेकडून लाििारकाांच्र्ा पाणीिापर सांस्थाांकडे हस्ताांतनरत करण्र्ाचे प्रस्तानित आहे. र्ा व्र्िस्थेमध्रे् 
पाणीिापर सांस्थाांना प्रत्रे्क हांगामात ननिानरत एिढे (िरणात उपलब्ि पाणी ि  सिय सांस्थाांकडील एकूण 
लािके्षत्र र्ानसुार) पाणी घनमापन पद्धतीने द्ािर्ाचे आहे. र्ा पाण्र्ाचा आनण आपापल्र्ा के्षत्रातील िजूलाचा 
समश्न्ित िापर (Conjunctive use) करून त्र्ाांना कोणतेही पीक घेण्र्ाची मिुा आहे. र्ा सांस्थाांचे कार्ान्िर्न 
लोकशाही पद्धतीने ननिडणकुा घेऊन होणार असल्र्ामळेु,  ससचन लािाांचे लाििारकात समन्र्ार्ी पद्धतीने 
िाटप होईल अशी अपेक्षा करण्र्ास हरकत नाही. ऊसासारखे मलू्र्दार्ी पीक एकूण नकती के्षत्रािर घ्र्ार्चे, 
त्र्ाचा लाि सिय लाििारकाांनी थोड्या थोड्या के्षत्रािर घ्र्ार्चा का मर्ानदत लाििारकाांनी घ्र्ार्चा, हा ननणयर् 
लोकशाही पद्धतीने सिय लाििारकाांनी घ्र्ार्चा आहे. त्र्ामळेु सिय लाििारकाांना मान्र् होईल अशी पीकरचना 
प्रत्र्क्षात रे्ईल अशा अपेक्षा करता रे्ईल. एकूण ऊसाखालचे के्षत्र नकती असािे र्ाचा ननणयर्ही लोकशाही 
पध्दतीनेच होईल. 

 अशा पनरश्स्थतीत पाणीिापर सांस्थाांना सक्षम कसे करता रे्ईल आनण जास्तीत जास्त  प्रकल्पाांिरील जास्तीत 
जास्त लािके्षत्र त्र्ाांचेकडे कसे हस्ताांतनरत केले जाईल र्ाबद्दल शासनाने अश्स्तत्िातील ससचन व्र्िस्थापन 
र्ांत्रणेमाफय त कार्यिाही केली पानहजे. लाििारकाांस त्र्ाांच्र्ा हक्काबद्दल जाणीि करुन देण्र्ाबाबत स्िर्ांसेिी 
सांस्थाांनी  आनण सामानजक कार्यकत्र्ांनी पढुाकार घेतला पानहजे.  समाजाच्र्ा नहतासा ी ि समन्र्ार्ी 
पाणीिाटपासा ी हे आव्हान त्र्ाांनी स्िीकारले पानहजे.  

 ससचन व्र्िस्थापन अनिकाऱ्र्ाांची चौकशी केल्र्ाने ऊस नपकाखालचे के्षत्र कमी करण्र्ाबाबतचा प्रचन 
सटुण्र्ाची सतुराम शक्र्ता नाही. र्ाउलट त्र्ामळेु बरेच गांिीर प्रचन ननमाण होतील. सध्र्ाची र्ा बाबतची 
पनरश्स्थती ननमाण होण्र्ासा ी गेल्र्ा 30-40 िषात राज्र् शासनाने ऊस नपकाच्र्ा ससचनाबाबत आनण निनिीन 
सहकारी साखर कारखान्र्ाांच्र्ा उिारणीबाबत जे िोरण अांमलात आणले तेच प्रामखु्र्ाने र्ा पनरश्स्थतीस 
कारणीितू आहे.  ननदान र्ापढेु तरी निीन साखर कारखान्र्ाांना परिानगी न देण्र्ाचे िोरण आखािे.  त्र्ामळेु 
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अशा पनरश्स्थतीला ससचन व्र्िस्थापनाचे कार्यकारी अनिर्ांता ि अिीक्षक अनिर्ांता हे जबाबदार आहेत असे 
म्हणणे पणूयपणे अन्र्ार्कारक आहे ि त्र्ाांच्र्ािर नििागीर् चौकशीची कारिाई करणे अन्र्ार्कारक आहे. 
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नववरण पत्र क्र. 9/5 
 अिपुयकु्त  सिंचि क्षित  नििशयि िं आलेले प्रकल्प 
       ससचन क्षमता हजार हेक्टर 

अ. 
क्र. 

महामांडळाचे  
नाि 

जनू 2010 
अखेर 

महामांडळाची 
एकूण 
ननर्ममत 
ससचन 
क्षमता 

अनपुर्ोगी 
ससचन 

क्षमता हेक्टर 
 (सन 
2010) 

सन 2001 ते सन 2010 र्ा कालाििीत 
अनपुर्ोगी ससचन क्षमता नोंदनिलेल्र्ा 

प्रकल्पाांचे नाि 

1 2 3 4 5 
1. कोकण पाटबांिारे 

निकास 
महामांडळ,  ाणे 

117.69 20.09 
 

1. िोठे प्रकल्प 
1. िातसा, 2. काळ, 3. नतल्लारी 
2. िध्यि प्रकल्प 
1. राजनाला, 2.अजुयना 

2. तापी पाटबांिारे 
निकास 

महामांडळ, 
जळगाांि 

 

443.83 42.59 
 

1. िोठे प्रकल्प 
1. िाघरू, 2. पनुांद 
2. िध्यि प्रकल्प 
1. प्रकाशा बरेॅज, 2. ननम्न पाांझरा, 3. 
िाडीशेिाडी, 4. सलुिाडे बरेॅज, 5. सारांगखेडा 
बरेॅज, 6. मानणकपुांज 
3. ल.प .प्रकल्प-  
1.सचचखेडा 2. िाघळी 3.बोरखेडा साांगिी      
4. जोंिळखेडा 5.ििी 6.िाणेगाि राजरूी  
7.हातगाि-2 8.ननशराबाद मदुापरू 9.मोराने 
को.प. 10.दोरिड 11.बाणगाि 12.देव्हारी 
13.गांगापरूी 14.गोंडखेड-2 15.सनबादेिी, 
16.सपप्री डाांिुणी 17.िाघझीरा 18.गोगडीनाला 
19.गाळण-2 20.जामडी 21.कोतगाि    
22.कु-हा 23.मुांदखेडा 24.नाांदरुी 
25.महालपाटाणे 26.खोलसर 27.सनिोळा 
28.मात्रण नाला 29.नचतेगाि 30.घोडसगाि 
31.सरू 32.शेंदणुी 33.दहर्ाणे  34.िानिड   

3. महाराष्र कृष्णा 
खोरे निकास 

महामांडळ, पणेु 
 

1533.55 8.37 
 

1. िोठे प्रकल्प 
1. उरमोडी, 2. कुकडी 
2. िध्यि प्रकल्प 
1. मोरणा गरेुघर, 2. नचल्लेिाडी,  
3. उपिं  सिंचि योजि  
1. सीनामाढा उपसा ससचन र्ोजना 

4. गोदािरी 
मरा िाडा 

पाटबांिारे निकास 

1394.90 32.41 
 

1. िोठे प्रकल्प 
ननम्न दिुना 
2. िध्यि प्रकल्प 
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महामांडळ, 
औरांगाबाद 

1) पणूा नेिपरू, 2) अांजना पळशी, 3) 
टेंिापरुी, 4) नारांगी ि 5) बोर दहीगाि 

5. निदिय पाटबांिारे 
निकास महामांळ, 

नागपरू 

1100.11 127.79 
 

1. िोठे प्रकल्प 
1) गोसीखदुय, 2) बािनथडी, 3) ननम्न ििा, 4) 
अरुणािती, 5) बेंबळा, 6) खडकपणूा 
2. िध्यि प्रकल्प 
1) जाम, 2) कटांगी, 3) मदन, 4) िापेिाडा 
उससर्ो टप्पा-1, 5) करचखेड उससर्ो, 6) 
कार, 7) कालपाथरी, 8) उतािळी, 9) 
चांद्रिागा, 10) पणूा, 11) सपन 
3. ल.प .प्रकल्प-  
1) सािांगी, 2) नचखली, 3) ओिारा, 4) 
सकुळी, 5) चारगड, 6) ढोरपगाि, 7) 
सािखेड िोई, 8) रे्डशी, 9) काळी, 10) 
कोळांबी, 11) सालोड, 12) कुां िारसपड, 13) 
आांतरगाि. 

 एकूण:- 4590.08 231.25  
 नटप: सन 2001-02 ते 2010-11 र्ा कालाििीतील िषयननहार् ि िनरल प्रकल्पननहार् अनपुर्कु्त ससचन क्षमतेची मानहती 
महामांडळाकडून मागिनू त्र्ानसुार पढुील कार्यिाही  होणे अपेनक्षत आहे.  
 
ननम्न दिुना प्रकल्पामध्रे् सन 2011-12 मध्रे् अांशत: पाणीसा ा करण्र्ात आला.  तथानप घळिरणीपिूी प्रकल्पाची ससचन 
क्षमता नकमान 1/3 ननमाण करणे आिचर्क होते त्र्ाप्रमाणे ननम्न दिुना प्रकल्पािर सन 2010-11 परं्त 13311 हेक्टर 
ससचन क्षमता ननमाण करण्र्ात आली.  जरी र्ा आकडेिारीचा िरील प्रपत्रात समािेश असला तरी शासन ननणयर्ाप्रमाण ती 
अनपुर्कु्त  रत नाही.   
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 नववरण पत्र क्र. 9/6 
अस्तरीकरण करण्य त आलेले प्रकल्प 

 

अ.क्र. प्रकल्प 
प्रकल्पाांची मांजरू 
सकमत रु. कोटी  

अस्तरीकरणाची सकमत 
रु. कोटी  

शेरा 

1 दिूगांगा  1712.8 94.95 शासनाने सपु्रमा नदली आहे. 

2 िारणा 288 108 शासनाने सपु्रमा नदली आहे. 

3 कृष्णा प्रकल्प 648.05 109.71 सहाव्र्ा सपु्रमा नसुार 

4 माांजरा 1087.47 114.56 महामांडळाने सपु्रमा नदली आहे 

5 ननम्न ििा 2356.57 224 महामांडळाने सपु्रमा नदली आहे 

6 बेंबळा नदी 2176.28 296 महामांडळाने सपु्रमा नदली आहे 

7 ननम्न पेढी 594.75 66 महामांडळाने सपु्रमा नदली आहे 

8 करजखेडा उससर्ो 77.41 6 महामांडळाने सपु्रमा नदली आहे 

9 ननम्न दिुना 1025.78 74.49 

श्व्दनतर् सपु्रमा मळू 
अांदाजपत्रकानसुार 35% 

अस्तरीकरण होते.  नांतर ते 100% 
करण्र्ात आले 

10 उध्िय पैनगांगा 3550.28 482.96 महामांडळाने सपु्रमा नदली आहे 

11 नाांदरू मिमेचिर 578.37 52.04 प्रथम सपु्रमा नसुार 

12 उध्िय मानार 23.06 1.95 मळू प्रमा नसुार 

13 िाघरू  604.8 80.35 सहाव्र्ा सपु्रमा नसुार 

14 गोसीखदुय प्रकल्प 5659.09 85.11 नद्वतीर् सपु्रमा महामांडळ स्तरािर 

15 नजगाि प्रकल्प 4044.14 29.30 नद्वतीर् सपु्रमा महामांडळ स्तरािर 

16 पेंच प्रकल्प 939.22 219.27 नद्वतीर् सपु्रमा महामांडळ स्तरािर 

17 
ननम्न पैनगांगा 

प्रकल्प  
10429.39 376.55 नद्वतीर् सपु्रमा महामांडळ स्तरािर 

18 िीमा (उजनी) 1405.67 113.61 नद्वतीर् सपु्रमा महामांडळ स्तरािर 

 
टीप:-  उपरोक्त मानहती सनमतीने पनरच्छेद 2.2 नसुार छाननी केलेल्र्ा प्रकल्पात ननदशयनास आलेली आहे.
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नववरण पत्र क्र. 9/7 
िं ांडव्य च्य  परू क्षितेची अपरुी तरतूि केल्य िळेु अांि जपत्रक त व ढ झ लेले प्रकल्प 

अ.क्र. प्रकल्प 
मळू परू 

निसगय (मी/सें) 
सिुानरत परू 

निसगय (घमी/सें) 
सकमत िाढ  
रु. कोटी  

शेरा 

1 उध्िय कुां डनलका  1999 2836 12.59 मळु प्रमा 1985 च्र्ा आिीची आहे 

2 शांकरराि चव्हाण 
निष्णपुरुी 

र्ा प्रकल्पाांतगयत असलेल्र्ा सिय 
11 बांिा-र्ाच्र्ा परू निसगात िाढ 

झाली आहे 
47.67 िव्य िे अांतभूयत घटक 1985 

िांतरचे आहेत 

3 बािळी 22548 27300 30.19 िळु प्रि  1985 िांतरची आहे 

4 ननम्न ििा 17952 20778 12 मळू प्रमा 1985 च्र्ा आिीची आहे 

5 ननम्न पेढी मानहती 
उपलब्ि नाही  75.44 िळू प्रि  1985 िांतरची आहे 

6 उमा बरेॅज 426694 8731 84.59 ---"--- 

7 टेमघर 
225 (Inglis 

flood) 
363 (Inglis 

flood)  मळू प्रमा 1985 च्र्ा आिीची आहे 

8 मोरणा (गरेुघर) 846 2247  ---"--- 

9 उध्िय ििा  19457 23328  ---"--- 

10 िाघरू 5748 16644  ---"--- 

11 पनुांद 87 196  ---"--- 

12 ननम्न तापी 49247 50881  िळू प्रि  1985 िांतरची आहे 

13 कोरडी 734 1063  मळू प्रमा 1985 च्र्ा आिीची आहे 

14 ननम्न पाांझरा 4332 10057  ---"--- 

15 जामखेडी 1112 1663  िळू प्रि  1985 िांतरची आहे 

16 दरा 912 1145  ---"--- 

17 नजगाि 25735 28620  ---"--- 

18 गोसीखदुय 52000 67300  मळू प्रमा 1985 च्र्ा आिीची आहे 

19 उध्िय पैनगांगा 7080 10475  ---"--- 

20 िीमा 1250 18010  ---"--- 

21 ननम्न ििा 14987 20778  ---"--- 

 
टीप:-  1985 मध्रे् परू निषर्क तरतदुींची निी िारतीर् मानके प्रसतृ झाली. 
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नववरणपत्र 9/8 
भिूंांप िि नशव य निनवि  प्रनक्रय  / ब ांिक ि िंरुु केलेले प्रकल्प 

 
अ.क्र. प्रकल्प काम सरुु केल्र्ाचे िषय िसूांपादन केल्र्ाचे िषय 
1 नागेिाडी मध्र्म प्रकल्प नज. 

सातारा 
कालव्र्ाचे कामाची नननिदा 
30.5.2000 रोजी काढण्र्ात 
आली. 

कालव्र्ाच्र्ा नननिदा काढण्र्ात 
आल्र्ा त्र्ािेळी जमीन 
जलसांपदा खात्र्ाचे ताब्र्ात 
नव्हती. िसूांपादन प्रनक्रर्ा िषय 
1999-2000 मध्रे् सरुु झाली. 

2 दरा मध्र्म प्रकल्प नज. 
नांदरुबार 

कालव्र्ाची नननिदा नद. 
17.09.2008 रोजी काढण्र्ात 
आली 

कालव्र्ाच्र्ा कामासा ी 
िसूांपादन प्रनक्रर्ा फेब्र ु2010 
मध्रे् सरुु करण्र्ात आली. 
कालव्र्ाची नननिदा काढण्र्ात 
आली त्र्ािेळी जमीन जलसांपदा 
खात्र्ाचे ताब्र्ात नव्हती 

3 मांगरुळ मध्र्म प्रकल्प नज. 
जळगाि 

कालव्र्ची नननिदा नद. 
19.12.1994 रोजी काढली 

िसूांपादन प्रनक्रर्ा िषय 2004 मध्रे् 
सरुु झाली. कालव्र्ाची नननिदा 
काढण्र्ात आली त्र्ािेळी जमीन 
जलसांपदा खात्र्ाचे ताब्र्ात 
नव्हती 

4 कोले सातांडी प्रकल्प नज. 
रत्नानगरी 

कालव्र्ाचे कामाची नननिदा 2006 
मध्रे् काढण्र्ात आली 

िसूांपादन प्रनक्रर्ा 2006 मध्रे् 
सरुु करण्र्ात आली. नननिदा 
काढताना जमीन ताब्र्ात नव्हती 

5 बहुळा मध्र्म प्रकल्प, नज. 
जळगाि 

कालव्र्ाच्र्ा कामाची नननिदा नद. 
20.2.1990 रोजी काढण्र्ात 
आली. 

िसूांपादन प्रनक्रर्ा 1991 मध्रे् 
सरुु करण्र्ात आली. कालव्र्ाची 
नननिदा काढण्र्ात आली तेव्हा 
कालव्र्ासा ी लागणारी जमीन 
जलसांपदा खात्र्ाचे ताब्र्ात 
नव्हती. 

6 कोंडाणे प्रकल्प नज. रार्गड िरणाचे कामाचे कार्ारांि आदेश 
देण्र्ात आले. 

िसूांपादनाची कार्यिाही न करता 
िरणाच्र्ा कामाचे कार्ारांि 
आदेश देण्र्ात आले. 
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नववरणपत्र 9/9  

घटक क ि ांचे िंांकल्पि प्र प्त होण्य पवूीच निनवि  क ढण्य त आलेले प्रकल्प 
 

अ.क्र. प्रकल्पाचे नाि घटक कामाांचे नाि 

1 िामणी मध्र्म प्रकल्प, नज. कोल्हापरू ससचन तथा निद्तु निमोचकाचे काम 

2 जाांबरे मध्र्म प्रकल्प नज. कोल्हापरू साांडव्र्ाचे काम 

3 खडकपणूा प्रकल्प नज. बलुढाणा दगडी िरण 

4 िाडीशेिाडी मध्र्म प्रकल्प नज. िळेु माती िरण (डािा तीर) साांडिा 

5 सरांबळा मध्र्म प्रकल्प नज. ससिदुगुय माती िरण, साांडिा ससचन तथा निद्तु 
निमोचक 
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नववरणपत्र क्र. 9/10 

त ांनत्रक अनियनितत ांबिल िंचुनवण्य त आलेल  परूक नवच र 

 जलसांपदा नििागाांतगयत 1996 ते 98 दरम्र्ान स्थानपत केलेल्र्ा पाच नदीखोरे निकास मांडळाांच्र्ा 
कार्यपध्दतीमध्रे् सनमतीच्र्ा कार्यकके्षतील निषर्ाबाबत ज्र्ा अननर्नमतता सनमतीच्र्ा ननदशयनास आल्र्ा 
त्र्ाबाबतची जबाबदारी ननश्चचत करुन सनमतीने सांबांनिताांिर कारिाई प्रस्तानित केली आहे. र्ािेळी 
व्र्िस्थात्मक अननर्नमतता (Systemic I  egula ity), नकरकोळ चकुा (Mino  I  egula ity) आनण ज्र्ा 
कृतीमळेु शासनाचे नकुसान झाले आहे अशा गांिीर अननर्नमतता (Majo  I  egula ity) र्ा मखु्र् तीन 
प्रकारात त्र्ाांचे िगीकरण सनमतीने केले आहे. 

 व्र्िस्थात्मक अननर्नमतताांमध्रे् शासकीर् र्ांत्रणेच्र्ा कार्यपध्दतीतच त्रटुी िा कमतरता असल्र्ामळेु 
अशा अननर्नमतताांसा ी कोणत्र्ाही अनिकाऱ्र्ाला व्र्श्क्तगत जबाबदार िरता रे्त नसल्र्ामळेु व्र्िस्थेतील 
दोष शेािनू त्र्ामध्रे् सिुारणा करणे हाच त्र्ािर उपार् आहे. सनमतीने त्र्ाबाबत प्रत्रे्क प्रकरणात रे्ाग्र् अशा  
नशफारशी केल्र्ा आहेत. 

 तथानप, नकरकोळ अननर्नमतता आनण गांिीर अननर्नमतता र्ामध्रे् फरक करताना स्थापत्र् 
अनिर्ाांनत्रकी के्षत्रातील जलसांपत्ती निकास प्रणालींबाबत र्ा दोन्ही मिील सीमारेषा िसूर आहे हे लक्षात  ेिून 
अांनतम कारिाई करािी लागेल. नकरकोळ अननर्नमततेमध्रे् नििागीर् चौकशीची दीघयकाळ चालणारी प्रनक्रर्ा 
अनिपे्रत नसते ि अननर्नमततेच्र्ा स्िरुपानसुार नशके्षची तीव्रता  रते. परांतु गांिीर अननर्नमततेबाबत जबर 
नशक्षा देण्र्ाची शक्र्ता निचारात घेऊन नििागीर् चौकशीची दीघयकालीन प्रनक्रर्ा अननिार्य असते.  ज्र्ा 
प्रकरणी अनिकाऱ्र्ाांनी जाणनू बजुनू/हेतपूिूयक अर्ोग्र् ननणयर् घेतले आनण त्र्ामळेु शासनाचे आर्मथक नकुसान 
झाले असेल आनण /सकिा स्ित:चा /इतर व्र्क्तींचा आर्मथक फार्दा झाल्र्ाचे नदसत असेल,  तेथे गांिीर 
अननर्नमतता समजनू सनमतीने नििागीर् चौकशीची कारिाई सचुनिली आहे.  जेथे केिळ  ताांनत्रक चकुींचा 
प्रचन रे्तो तेथे पढेु नदलेली पनरश्स्थती निचारात घेिून अांनतम कारिाई करणे इष्ट राहील.   

 महामांडळे स्थापन झाल्र्ानांतर (1996-98 नांतर) तोिर प्रचनलत असलेल्र्ा पाटबांिारे नििागाच्र्ा 
कार्यपध्दतीत जाणिण्र्ाजोगा बदल  घडला.  कामाांची गती िाढली ि नतच्र्ाशी ससुांगत अशा िगेळर्ा 
कार्यपध्दतीही आखल्र्ा गेल्र्ा. सिय महामांडळाांची आजिरची जी कार्यपध्दती सनमतीसमोर आली त्र्ािरुन 
प्रकल्पीर् कामाांिरील िनरष्  अनिर्ांत्र्ाांचे सांननर्ांत्रण ि ताांनत्रक मागयदशयन िेगिगेळर्ा कारणाांमळेु हळूहळू कमी 
होत गेले असे नदसते. र्ाचे एक महत्िाचे कारण जे कार्यकारी सांचालकाांशी झालेल्र्ा चचेतनू जाणिले ि 
सनमतीने सांकनलत केलेल्र्ा आकडेिारीिरुन स्पष्ट नदसले ते म्हणजे मांत्रालर्ात आनण निनिि न काणच्र्ा 
बै कींसा ी कार्यकारी सांचालक, मखु्र् अनिर्ांता ि  अिीक्षक अनिर्ांता र्ाांचा जाणारा िळे. िषातील 100 ते 
110 त्र्ाांचा नदिस िेळ अशा बै कीसा ी जात असेल तर प्रकल्पाच्र्ा कामािर आिचर्क असणारे सांननर्ांत्रण 
ि ताांनत्रक मागयदशयन ते कसे करणार. 

 प्रशासकाांचा बराचसा िेळ बै कीत ि जनसांपकात जातो हे सहानजकच आहे. कारण तेच त्र्ाांचे काम 
असते. र्ाउलट अनिर्ांत्र्ाचे सिात पनहले काम म्हणजे प्रकल्पाच्र्ा निनिि घटकाांच्र्ा कामाचे सांकल्पन ि 
बाांिकाम ननर्ोजनपिूयक ि चाांगल्र्ा गणुिते्तने करणे. त्र्ामध्रे् प्रकल्पाांना िेटी देऊन के्षत्रीर् पनरश्स्थती पाहून 
ननणयर् घेणे, मागयदशयन करणे हे महत्िाचे असते. र्ोग्र् त्र्ा सांननर्ांत्रणासा ी त्र्ाांना परेुसा िेळ िरील कारणाांमळेु 
नमळाला नाही आनण त्र्ामळेु प्रकल्पाचे काम कमी गणुिते्तचे झाले तर त्र्ा बाांिकामाच्र्ा आर्षु्र्िर ते अिरेु 
रहाते आनण पणूय खचय होऊनही त्र्ाचा सांकश्ल्पत फार्दा नमळत नाही . ते सशु्स्थतीत आणार्चे झाल्र्ास 
त्र्ासा ी  बराच खचय करािा लागतो. र्ासा ी अनिर्ांत्र्ाांना िरचे िर के्षत्रीर् पाहणी करणे अत्र्ािचर्क असते 
ि त्र्ासा ी परेुसा िेळ द्ािा लागतो. 
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 महामांडळे स्थापन झाल्र्ानांतर बहुतेक सिय स्तरािरील अनिर्ांत्र्ाांची स्िार्तत्ता, स्िर्ांननणयर् घेण्र्ाची 
क्षमता आनण त्र्ाांचे अनिकार र्ामध्रे् मो र्ा प्रमाणािर घट झाली असल्र्ाचे नदसते. महत्िाच्र्ा बाबतीत 
बऱ्र्ाच ननणयर् प्रनक्रर्ाांचे कें द्रीकरण झालेले नदसते. अनिकारात घट आनण जबाबदारीतील िाढ आनण 
त्र्ाचबरोबर िनरष्  अनिर्ांत्र्ाांच्र्ाकडून नमळणाऱ्र्ा मागयदशयनाचा आनण सांननर्ांत्रणाचा अिाि नदसतो.  

 जर मो र्ा सांख्रे्त शासनाच्र्ा जलसांपदा सारख्र्ा  महत्िाच्र्ा नििागातील अनिकाऱ्र्ाांनिरुध्द 
नििागीर् चौकशी होत असेल तर र्ा नििागातील अनिकाऱ्र्ाांचे नीतीिरंै् (Mo ale) कसे राहील र्ाचा निचार 
करणेही क्रमप्राप्त आहे. शासन र्ांत्रणेत जेंव्हा अशा चकुा (आर्मथक गैरव्र्िहार सोडून) र्ा मागयदशयना अिािी ि 
सांननर्ांत्रणा अिािी होतात तेंव्हा सािारणत: हा व्र्िस्था दोषाांच्र्ा पनरणाम असतो.  आर्मथक गैरव्र्िहाराच्र्ा 
प्रकरणी नििागीर् चौकशी झाली तर त्र्ाचा सपुनरणाम सिय शासन र्ांत्रणेिर होईल. परांत ु केिळ ताांनत्रक 
अननर्नमतताांबाबतही अनिकाऱ्र्ाांची जर मोठ्या सांख्रे्त नििागीर् चौकशी झाली तर त्र्ाचा निपरीत पनरणाम 
जलसांपदा नििागाच्र्ा कार्यपध्दतीिर होऊ शकतो. 

 जलसांपत्तीचा निकास करुन ससचन, नपण्र्ाचे पाणी ि औद्ोनगक िापर र्ाांची पाण्र्ाची गरज िागिून 
सामानजक आनण आर्मथक निकास करण्र्ात जलसांपदा नििागाचे स्थान महत्िाचे आहे. त्र्ा नििागाची 
कार्यक्षमता िाढािी र्ासा ी कारिाई सचुनिताांना िरील  सिय गोष्टींचा निचार केला पानहजे.  
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प्रकरण क्र. 10  

समारोप 

10.1 समितीकडे सोपवलेल्या काययकक्ाांसांदर्भातील - समितीचे िहत्वाचे मिष्कर्य सांके्पात खालील प्रिाणे आहेत. 
गेल्या दहा वर्ात ससचिाच्या प्रत्यक् वापरात िहािांडळाांच्या काययके्त्रातील प्रकल्पािधिू 5.52  लक् हेक्टरची र्भर 
पडली आहे. त्यासाठी 9.43 लक् हेक्टरची औपचामरक ससचि क्ितेची वाढ िहािांडळे बाांधत असलेल्या 
प्रकल्पाांिधिू आली आहे. ससचि क्ितेच्या औपचामरक महबोबाांिधे दाखवययात येणारे 2.31 लक् हेक्टर िात्र 
व्यवहारात उपयोगी येययाच्या अवस्थेत िव्हते. 

10.2   प्रकल्पाांची सकितवाढ ही प्रिखुत: 47.7 % केवळ र्भाववाढीिळेु होते आहे. प्रकल्पाच्या िळू रचिेतील व 
तरतदुींिधील कच्चेपणा हा सधु्दा प्रकल्पाांच्या कािाांची सकित वाढययात र्भाववाढी व्यमतमरक्त एक िहत्वाचा घटक 
आहे. त्यािळेु सांकल्पमचत्रातील सधुारणाांकरवी 10.52 % सकितवाढ झाली. मबवाय प्रकल्पाच्या िळू रचिेबी सरळ 
सांबमधत िसलेले अिेक िवे घटक उदा. बांधारे, उपसा योजिा, याांची बाांधकािाधीि प्रकल्पात र्भर पडत गेल्यािे 
प्रकल्पाांची सकित 19.04 % िी वाढली आहे. त्याांची व्यावहामरक पतूयतामह त्यािळेु लाांबणीवर पडत गेली आहे. 

10.3  प्रकल्प कायान्वयात आधमुिक व्यवस्थापि प्रणालीचा अवलांब ि केल्यािळेु  प्रकल्प सांबांमधत कािाांची 
क्रिवारी व सियािसुारी प्राथमिकता योग्य मरतीिे ठरवली गेली िाही. त्यािळेु उपलब्ध मिधीचा उपयोग िीट 
कुबलपणे  ि होता प्रकल्पाचे लार्भ  लाांबणीवर पडत गेले. 

10.4  ज्या िव्या घटकाांिधिू ससचिाचे लार्भ स्वतांत्रपणे हस्तगत होऊ बकतात त्याांचे सांकल्पि व मक्रयान्वयि 
यासाठी त्याांची  स्वतांत्र प्रकल्प म्हणिू आखणी ि करता ते बाांधकािाखाली असलेल्या प्रकल्पाांचे परूक घटक 
म्हणिूच  त्या प्रकल्पाचा व्याप्ती बदल म्हणिू स्वीकारले गेल्यािळेु बासिाच्या  मिकर्ाांपेक्ा लार्भव्यय गणुाांक  किी 
असलेली िवी कािे व त्याांचे  अवास्तव खचय याांिा वाव मिळाला. 

10.5   उपसा योजिाांिधील पाणी-वहि, मवतरण,  दैिांमदि व्यवस्थापि, वीजबील सांकलि याांचे काययवाही तपबील 
ि ठरवताच त्याांिा िांज-ुया मदल्या गेल्यािळेु एका बाजसू  प्रत्यक्ात हस्तगत ि झालेल्या ससचि क्ितेचा आकडा 
फुगत गेला व दसु-या बाजसू उपसा मबलाांच्या खचांची अिावश्यक वार्षर्क आवती जबाबदारी िहािांडळाांवर येऊि 
पडली. ती र्भागवतािा लेखा मियिाांचेमह उल्लांघि होत गेले. उपसा योजिाांची िाांडणी अमधक काटेकोर व्यावहामरक 
मिकर्ाांवर होणे यापढेु आवश्यक आहे. 

10.6   गणुवत्ता साांर्भाळणे ही बाांधकाि व्यवस्थेची अांगर्भतू जबाबदारी आहे. पण त्याांिा जण ूयातिू वगेळे करुि 
गणुवत्ता ही केवळ त्रयस्थ तपासणी व्यवस्थेवर अवलांबिू असल्याचे व्यावहामरक मचत्र मििाण झाल्यािळेु  
गणुवते्तच्या गरजा, मियि व तदिरु्ांमगक बाांधकािातील कियकुबलता या बाबींची जाणीव बाांधकािाांची जबाबदारी 
असणा-याांिध्ये धसूर होत गेली व त्याचा दषु्प्रर्भाव कोलक्रीट व कालव्याांचे याांमत्रकी अस्तरीकरण अबा िव्या 
तांत्राांवर मवबेर् पडला. 

10.7   प्रकल्पाांच्या कायान्वयातील कुबलता वाढवययाची तांते्र ि स्वीकारल्यािे प्रकल्प बाांधकािासाठी ‘लागेल 
मततका वेळ व होईल तो खचय’ असा अमिष्ट दृष्टीकोि वाढीस लागिू  बाांधकािातील काटकसरीची गरज व 
सियबध्दता याांची उपेक्ा झाली. प्रकल्प  जण ूठेकेदाराांच्या चक्रव्यहूात अडकले. ससचिाचा प्रत्यक् के्त्रीय  लार्भमह 
उपेमक्त रामहला.   
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10.8  पाणी बचतीतील आधमुिक ससचि तांते्र, उपलब्ध पाययाच्या आधारे होऊ बकणारी मवस्ततृ के्त्रावरील 
लार्भदायी पीक रचिा, त्या अिरु्ांगािे करावयाचे लार्भधारकाांचे प्रबोधि व सांघटि, लार्भके्त्र मवकासाची व्यापक, 
सािामजक व आर्षथक आखणी याला प्रकल्प रचिेत व िहािांडळाांच्या  काययपद्धतीत गौणत्व येऊि केवळ अिबेुर् 
मििूयलिासाठी र्भरार्भर खचय करीत राहणे  हे जण ूकािाचे एकिेव प्रिखु  उमिष्ट ठरल्यासारखे झाले. त्यातिू अिेक 
दोर् जन्िाला आले. ससचि के्त्रातील आधमुिकीकरणाच्या गरजा येत्या र्भमवष्यात वाढणार असल्यािे 
िहािांडळाांसाठी अमधक सक्ि रचिा मवकमसत करावी लागणार आहे. 

10.9   ज्या वेगवेगळया अमियमितता प्रकल्पाच्या काययवाहीिधे लक्ात आल्या त्याांचे स्वरुप एकाच प्रकारचे िाही. 
अिेक दोर् हे दलुयमक्त राहूि साठत गेले व एकप्रकारे सावयमत्रक झाले. ते दरू करययासाठी एकां दर काययपध्दतीलाच 
वेगळे वळण द्याव ेलागेल. त्यासाठी करावयाच्या सधुारणाांची सांमक्प्त यादी मववरणपत्र म्हणिू सोबत जोडली आहे. 
पदासीि व्यक्तींिी घेतलेल्या मिणययातील जे दोर् लक्ाांत येतात त्याांतील अिेक चकुा हेतुपरु:स्सर िसल्या तरी त्याांत 
मियिाांचा औपचामरक र्भांग स्पष्ट आहे. अबाां बाबत सौम्य कारवाई परेुबी राहील. पण जे गांर्भीर दोर् आहेत 
त्याांच्यासाठी सांबांमधत अमधकाऱयाांवर मवर्भागीय चौकबी करुि पढुील कारवाई करावी लागेल. बासकीय सेवते 
िसलेल्या पदामधकाऱयाांबाबतची प्रकरणे िांमत्रिांडळापढेु ठेवावी लागतील. यामबवाय जेथे बांकास्पद गैरव्यवहार 
मिगमडत असययाची बक्यता मदसते, अबीही काही प्रकरणे  आहेत. त्याांची यादी प्रकरण 9 ला जोडलेल्या 
मववरणपत्रात मदली आहे. 

 वाढीस लागलेले हे दोर् िामहसे करययासाठी जलसांपदा मवर्भागाांतगंत कठोर आत्िपरीक्णाबरोबरच, 
िहािांडळाांच्या काययपद्धतीत कायद्याला अमर्भपे्रत असलेली सािमुहक मवचार मवमििय पद्धती व त्यावर आधामरत 
सािदुामयक उत्तरदामयत्व असणारी मिणयय प्रमक्रया याांचा अवलांब होणे व अबा मदबेिे जाऊ ि बकणाऱयाांिा या 
व्यवस्थेतिू तात्काळ दरू करणे आवश्यक राहील.  

10.2 िहाराष्रात मवकासावर होणारा सवामधक खचय ससचि मवस्ताराच्या काययक्रिावर होतो. म्हणिू ससचि 
मवस्ताराच्या काययक्रिाांचे सयुोग्य पमरचालि साधययासाठी ताांमत्रक, मवत्तीय, सािामजक अबा सवय पैलूांचा सिावेबक 
िागोवा घेऊि कालोमचत मिणयय घेणाऱया व्यवस्थेची गरज आहे. त्याप्रिाणे िहािांडळाांच्या कायदेबीर रचिेत ती 
सािावलेलीसधु्दा आहे. पण प्रकल्पातील मवलांब, प्रकल्पाांची सकितवाढ व मिमवदाांच्या सदोर् काययपध्दती याांचा 
साांगोपाांग मवचार िहािांडळाांच्या बैठकीत झालेला मदसत िाही. जर िहािांडळे कायद्यात मवमहत केलेल्या व्यापक 
उमिष्टाांबी बाांमधलकी ठेवूि व्यापक व सािमूहक स्वरुपात काययरत असती तर अिेक अमिष्ट गोष्टींिा वेळीच पायबांद 
बसला असता. 
 

पाटबांधारे िहािांडळाांच्या क्रिब: बध्दिलू लागलेल्या चकुीच्या काययपध्दतींिळेु आमण िहािांडळाांिी 
आपल्या आपल्या काययपध्दती बाबत मियिावलीच तयार ि केल्यािळेु गैरव्यवहाराांिा वाव मिळत रामहला. सािमुहक 
मियांत्रणाची धोरणात्िक व्यवस्था िसली की तो कसा मवस्तारत जातो याचे मचत्र गेल्या काही वर्ांतील प्रकल्पातील 
दोर्ाांिधिू स्पष्ट मदसते.  अबा साठत गेलेल्या अिेक दोर्ाांिळेु काही प्रकल्पच दोर्यकु्त प्रकल्प आहेत. त्या 
प्रकल्पाांचे आिलूाग्र फेरमवलोकि होऊि त्याांिा मियिबध्दतेत व स्वीकायय आमण व्यवहायय स्वरुपात बसवावे लागेल. 
अबा प्रकल्पाांची यादी प्रकरण 4 सोबत जोडली आहे. त्याांिा सधुामरत करययासाठीं तज्ाांची प्रकल्पब: समिती गमठत 
करुि, त्यात जल अमर्भयांते, कृमर्-तज्, अथयतज् व सािामजक जाणकार याांचा सिावेब करुि प्रकल्पाांची फेररचिा 
मिश्श्चत करुि घ्यावी लागेल. 
10.3   समितीला जी मिवेदिे पहायला मिळाली त्यातील अिेक आरोप स्थामिक स्वरुपाांचे अथवा मवमबष्ट स्थामिक 
काययवाही वर कें मित होते. तरी त्यातिू व्यवस्थेंतील िलूर्भतू उणीवाांचेमह काही सांकेत मिळतात. समितीच्या कािाचा 
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एक उिेब काययव्यवस्थेत सधुारणा घडवूि आणणे हामह असल्यािे या मिवेदिाांिध े प्रमतसबमबत झालेल्या 
उणीवाांिागील व्यवस्था दोर्ाांची समितीिे दखल घेऊि त्याबाबतचे आपले अमर्भप्राय त्या त्या काययकक्ाांच्या 
सांबांधातील प्रकरणाांिधे िोंदवले आहेत व त्याबाबतीतील सधुारणा सचुवल्या आहेत.  
 
10.4  अमियमिततेच्या कारणाांची छाििी केली तर त्यापाठीिागे काही पे्ररणा प्रर्भावी मदसतात - 1) अिबेुर् 
मििूयलिाचे दडपण व त्यातिू घाईघाईिे िांजऱुया 2) राजकीय स्थामिक प्रमतमिधींचे ससचिके्त्र मवस्ताराचे आग्रह व 
त्यातिू प्रकल्पाांिधील अमिष्ट व्याप्तीबदल 3) िहािांडळाांची सदोर् काययव्यवस्था, तदांतगयत अमधकाराांचे कें िीकरण 
व व्यापक चचा मवश्लेर्णाांचा अर्भाव 4) जाणिु बजुिू िजरेआड केलेले सावयजमिक मवत्तीय उत्तरदामयत्व व मियि 
(उदा. उपसाांवरचा आवती वार्षर्क खचय). ससचि प्रकल्पाांसांबांमधत असलेल्या बांका, या ‘घोटाळा’, ‘अपहार’, 
‘अपव्यय’ अबा मवमवध बब्दाांिी मिवेदिाांिधिू व्यक्त झाल्या आहेत. पण त्या सवाचे िळू वरील प्रकारच्या कारण 
परांपराांिधे मदसते. ज्या प्रिाणाांत या हामिकारक पे्ररणाांवर मियांत्रण राहील, त्या प्रिाणात अमधक स्वच्छ व्यवहार 
होतील. 
 
10.5   समितीला याची पणूय जाणीव आहे की, ज्या अमियमितताांवर समितीिे बोट ठेवले आहे, तबा अमियमितता 
टाळायच्या असतील तर सयुोग्य अबा िव्या मियिावल्या िीट अांिलात आणाव्या लागतील व िहािांडळाांच्या 
काययपध्दतींत तातडीिे सधुारणा करावी लागेल. या प्रमक्रयेसाठी कदामचत सध्याच्या केवळ सांख्यात्िक वार्षर्क 
खचाचा, ससचि क्िता मिर्षितीचा सकवा ससचि वापराचा वेग काही काळ जरासा िांदावले. पण तबी फेररचिा 
दीघयकालीि स्थायी लार्भाांसाठी महतावह राहील.  
 
10.6   ससचिातिू व्हावयाच्या मवकासा सांबांधाांतील िांजऱुया तीि टप्प्याांवर देययात येतात. प्रकल्प स्वीकारल्याची 
िांजरुी, त्यातील मवत्तीय उपलब्धतेिसुार हाती घ्यावयाच्या बाांधकािाची िांजरुी व िांतर बेती के्त्राला प्रत्यक्ात पाणी 
देययाची वर्यमिहाय िांजरुी. ससचिाधामरत मवकासाच्या पमरपणूयतेच्या दृश्ष्टिे या मतन्ही प्रकारच्या कािाांिधे 
मियिपालिाची मबस्त, ससुांबध्दता व अांमति सािामजक उिेबाांबाबतची स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. यापैकी 
कोणत्याही एका टप्प्यावर सैलपणा आला, तर मवकासाची वास्तमवक उमिष्टे हस्तगत होत िाहीत. जलसांपदा 
मवर्भागाची काययपध्दमत ही सािामजक उमिष्टामर्भिखु असणे आवश्यक आहे. पण ती तबी ि रहाता केवळ खचयप्रवण 
होत गेल्याचे व त्यातमह अिेक लहाििोठया गोष्टींसाठी खात्याची यांत्रणा केवळ ठेकेदाराांवर अवलांबिू राहू 
लागल्याचे स्पष्ट लक्ात येते. हे मचत्र तत्काळ बदलणे आवश्यक आहे. 
 
10.7   न्यायालयाांकडे प्रकल्पाांबाबत बांका उपश्स्थत करणाऱया जिमहत यामचकाांची िोठी सांख्या पहाता व 
समितीकडे आलेल्या मिवेदिाांिधील तक्रारींचे स्वरुप पहाता प्रकल्पाांच्या तपबीलाांबाबत, बाांधकािाांच्या काययवाही 
बाबत व प्रत्यक् ससचिाच्या उपलब्धतेबाबत परेुबी िामहती सहजपणे सवय सांबांमधताांिा व जिसािान्याांिा 
मियतकामलक पध्दतीिे उपलब्ध होत िाही हे स्पष्ट जाणवते. मवबेर्त: राज्यस्तरीय िोठाले प्रकल्प हाताळतािा अबा 
पशु्स्तका व त्याांच्या मियतकामलक सधुामरत आवतृ्त्या, प्रकल्पाांिधे वेळोवेळी होणाऱया बदलाांची योग्य ती िामहती 
देऊि जितेिधे प्रसतृ होणे इष्ट ठरेल. िामहतीच्या अमधकाराचा वापर करुि अबा प्रकारची सावयजमिक स्वरुपाची 
िामहती मिळवावी लागणे हे काहीं सयुोग्य काययपध्दतीचे लक्ण िाही. 
 
10.8    दोर्ींवरील कारवाई बाबतच्या प्रकरण 9 िधे उहापोह केल्याप्रिाणे "व्यवस्था दोर्" हा काही काळ साचत 
आलेला दोर् आहे. ही पमरश्स्थती सधुारणारे काही िागयदबयक आदेब जलसांपदा मवर्भागाकडूि अमलकडच्या तीि चार 
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वर्ात देययात आले आहेत (2010-13), ही मिश्श्चतच आबेची गोष्ट आहे. अबा  अमलकडील आदेबाांची सचूी 
पमरमबष्ट म्हणिू जोडली आहे. ससचि के्त्रातील सधुारणाांच्या मदबेिे पढेु जाययासाठीचे हे मिश्श्चतच स्वागताहय  पाऊल 
आहे. पण आवश्यक असणाऱया अिेक सधुारणाांचा हा केवळ प्रारांर्भ आहे. मवकासाची गमत वाढवययाबाबतच्या 
लोकाांच्या उांचावणाऱया अपेक्ाांच्या व बदलत्या काळाच्या सांदर्भात जलमवकास प्रकल्पाांचे आधमुिक पध्दतीचे 
सिावेबी मियोजि व जलमवकासा मवर्यक बाांधकाि व व्यवस्थापि याांच्यासाठी आवश्यक स्वतांत्र मियि पशु्स्तका, 
सावयजमिक बाांधकाि मियिपशु्स्तके व्यमतमरक्त, याांची तातडीची गरज आहे. मवद्यिाि सावयजमिक बाांधकाि 
मियिपशु्स्तका फारच तोकडी आहे. ती िोठया ससचि प्रकल्पाांच्या मियोजिासाठी, कायान्वयासाठी व बाांधकािोत्तर 
व्यवस्थापिासाठी परेुसे िागयदबयि देऊ बकत िाही. दोर्प्रवण व्यक्तींच्या मियांत्रणालाही ती अपरुी ठरते आहे. म्हणिू 
सधुारणाांचा गार्भा असणारे असे हे स्वत:ची मियिपशु्स्तका तयार करययाचे काि जलसांपदा मवर्भागािे सवामधक 
प्राथम्यािे हाती घेययाची गरज आहे. त्यामबवाय राज्यबासिाच्या जलिीतीला आवश्यक ते व्यावहामरक, प्रबासकीय 
व मवत्तीय रुप येणार िाही. 
 
10.9   पाटबांधारे मवकास िहािांडळाच्या स्वायत्त रचिेिांतर जलमवकासाांबाबतचा प्रदेबमिहाय वगेळेपणा िीट लक्ात 
घेऊि स्थामिक गरजाांिसुार स्वतांत्रपणे प्रकल्पाांच्या रचिा व तदिकूुल व्यवस्थापकीय मिणयय होतील अबी अपेक्ा 
होती. पण तसे होऊ बकलेले िाही. त्या मदबेिे िहािांडळाांची काययपध्दती अमधक सक्ि करणे तातडीिे गरजेचे 
आहे. उदा. जलवैज्ामिक िामहतीचे प्रदेबब: के्त्रीय सांकलि, मवश्लेर्ण, व ससचि के्त्राची अचकू िोजणी. जेथील 
ससचि मवकासाची व जलव्यवस्थापिाची कािे अजिू खपू िोठया प्रिाणात व्हावयाची आहेत, िागे रामहली आहेत, 
तेथे तर अबा सक्िीकरणाचे मवबेर् िहत्व आहे. कोकण व पवूय मवदर्भय, या दोन्ही मठकाणी जलमवद्यतु मिर्षितीचा 
पैलमूह िहत्वाचा आहे. पाययावर अवलांबिू असलेल्या मवकासाची गमत वाढवययासाठी अबा सवय उणीवा दरू 
व्हायला हव्यात, व िहािांडळे सदुृढ व सक्ि व्हायला हवीत. त्यासाठी आवश्यक ती पाऊले लवकर उचलली 
जातील अबी समितीला आबा वाटते. 
 
10.10  मिमवदाांची हाताळणी ही अन्यथा िहालेखापालाांच्या िजरेखाली असतेच. त्या सांबांमधत चकुाांच्या व 
गैरव्यवहाराांच्या मटपयया बासिास उपलब्ध होत रहातात. पण त्या िहािांडळाांपढेु चचचेससाठी व काययवाहीसाठी 
आलेल्या मदसत िाहीत. म्हणिू िहािांडळाांच्या काययपध्दतीतील िलूर्भतू कोणत्या उणीवाांिळेु अबा गैरव्यवहाराांिा 
वाव मिळू बकतो व त्या उणीवा कबा दरू व्हाव्यात या व्यापक उमिष्टाांवर समितीिे या अहवालात र्भर मदला आहे. 
 
10.11  बाांधकािाांच्या मिमवदाांसांबांमधत गैरव्यवहार हा एक िहत्वाचा प्रबासकीय पैल ूआहे. पण ससचि व्यवस्थेतील 
ते एकिेव काळजीचे कारण िव्हे. वर्ावर्ाचा आवती खचय ि पेलवणाऱया योजिा कायाश्न्वत होणे (उदा. उपसा 
व्यवस्था), प्रत्यक् ससचि वापराचे के्त्र अपेके्प्रिाणे ि मवस्तारणें, इष्ट ते पीक पमरवतयि होऊि ियामदत पाययात 
अपेमक्त लार्भवधृ्दी ि होणे, या उणीवाही मवत्तीय, आर्षथक व सािामजक दृश्ष्टिे िहत्वाच्या आहेत. जेथे याबाबत 
सांघमटतपणे सयुोग्य कारवाई झाली (उदा. वाघाड प्रकल्पाचा ओझर िहासांघ) तेथे व्यापक लार्भके्त्रावर 
ससचिकत्यांची आर्षथक श्स्थती उत्ति सधुारली आहे. सकिती पाणी स्वीकारुि व त्यासाठीचे उपसा वीजबील 
देऊिमह सीिा िाढा प्रकल्पातील ससचि कत्यांची उत्पादकता व मिळकत चाांगली वाढली आहे. पण अबी उमिष्टे 
हाताळययाकडे मवद्यिाि िहािांडळाांिी परेुसे लक् मदलेले िाही.  
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10.12   पाटबांधारे मवकास िहािांडळाांची मिर्षिती प्रारांर्भ झाल्यापासिू म्हणजे 1996 ते 2010 या काळात ससचि 
मवकासाला चाांगले वळण देणाऱया काही मवबेर् उल्लेखिीय गोष्टी बासिाकडूि करययात आल्याचे खालीलप्रिाणे 
मदसते. त्या मदबेिेच आणखी पढुची प्रर्भावी पाऊले लवकर टाकली जाणे अपेमक्त आहे.   
 

1) ससचि श्स्थमतदबयक वार्षर्क अहवाल प्रमसध्द होणे (2000-2001 पासिू) 
2) जललेखा अहवालाांचे वार्षर्क प्रकाबि (2003-04 पासिू प्रारांर्भ) 
3) राज्याची जलिीती 2003 (त्यािधील तरतुदींिसुारच मतचे पिुर्षवलोकि आता अमर्भपे्रत आहे) 
4) िहाराष्र ससचि पध्दतीचे बेतकऱयाांकडूि व्यवस्थापि कायदा 2005 
5) िहाराष्र जलसांपत्ती मियािक प्रामधकरणाची स्थापिा 2005, त्यािसुार खोऱयाांचे बहृतआराखडे 

तयार होणे व खोरेमिहाय व्यवस्थापि होणे अपेमक्त आहे. 
 
10.13    समितीच्या काययकक्ाांच्या सांदर्भात प्रकल्पाांच्या प्रगतीची गेल्या 15 वर्ांतील छाििी करीत असतािा काही 
प्रकल्प हे खचाची ियादा, सियबध्दता सकवा ससचिाचा वापर यात यबस्वी झाल्याचे लक्ात आले. बासिातील 
मवमवध पातळीवरच्या अमधकाऱयाांिा चाांगल्या कािासाठी प्रोत्सामहत करययासाठी गणुवत्ता परुस्काराांच्या योजिा 
अगोदरच अांिलात आहेत. लार्भधारकाांच्या सहयोगी पाणीवाटप सांस्थाांिामह परुस्कार देययात येत आहेत. त्या 
प्रिाणेच प्रकल्पाांच्या कायान्वयिातील व ससचिाच्या वापरातील यबस्वी प्रकल्पाांसाठी सधु्दा अबा प्रकारच्या 
सािमूहक पामरतोर्काांची पध्दत सरुु करता आली तर त्याचामह चाांगला उपयोग होऊ बकेल असे समितीला वाटते.  

10.14   समितीच्या कािात िोठया व िध्यि आकाराच्या प्रकल्पाांवर िखु्यत: लक् कें मित करणे बक्य झाले. लहाि 
प्रकल्पाांची सांख्या फारच िोठी आहे – जवळपास 7000 हूि अमधक लहाि व स्थामिकस्तरीय प्रकल्प मििाणाधीि 
आहेत. त्या सवांचा मिळूि ससचिाच्या लार्भमवस्तारात िहत्वाचा वाटा आहे. पण त्याांची ताांमत्रक व व्यवस्थापकीय 
पध्दत िात्र अजिू परेुबी िीट बसलेली िाही. स्थामिय प्रकल्पाांची प्रगती / पाययाचे महबोब / ससचि वापर अमधक 
सवु्यवश्स्थतपणे व ससुांगतपणे खोरेमिहाय, उपखोरेमिहाय िाांडले जाणे आवश्यक आहे. त्यासाठी िहाराष्र 
जलसांपदा मियिि प्रामधकरणाच्या िागयदबयिाखाली जलसांधारण मवर्भागाकडूि स्वतांत्र प्रयत्ि होणे उपयकु्त राहील. 
खोरेब: मियोजि व मियिि ही जलसांपदा मियिि प्रामधकरणाची मवबेर् कायदेबीर जबाबदारी आहे. म्हणिू खोरे, 
उपखोरेमिहाय साधावयाच्या सिन्वयासाठीं आवश्यक तबी प्रबासकीय रचिा मििाण होऊि जलसांपदा मियिि 
प्रामधकारणातफचेस  आवश्यक ते िागयदबयि पाटबांधारे मवकास िहािांडळे व जलसांधारण मवर्भाग याांिा लवकरात 
लवकर प्राप्त होणे इष्ट राहील. 

10.15    समितीला सोपवलेल्या काययकक्ाांसांबांधात जे मवमवध पैल ूसमितीच्या लक्ात आले, त्याांचा बक्य मततका 
परािबय घेययाचा प्रयत्ि समितीिे केला आहे. पण कालियादेिळेु सवयच पैलूांवर पणूयपणे प्रकाब टाकणे समितीला 
बक्य झालेले िाही याची समितीला जाणीव आहे. प्रकल्प सांबांमधत ज्या सबदूांवर अमधक िामहती सांकलि व मवश्लेर्ण 
होणे इष्ट राहील, अबा िदु्याांचा मिदचेसब त्या त्या काययकके्च्या मववेचिात केला आहे. त्याच्यावरमह बासिातफचेस  योग्य 
तो पाठपरुावा होत राहील अबी अपेक्ा आहे. 

10.16   बासिािे जो अमधकारी वगय/कियचारी वगय समितीच्या कािाला उपलब्ध करुि मदला त्याची यादी पमरमबष्टाां 
िध्ये मदली आहे. या सवांिी अत्यांत मिष्ठेिे व जबाबदारीिे काि केल्यािळेुच समिती हा अहवाल तयार करु 
बकली. या मबवाय िहािांडळाांिी समितीच्या कािासाठी त्याांच्या कायालयात अधीक्क अमर्भयांत्याांची सांपकय  
अमधकारी म्हणिू व्यवस्था केल्यािे िामहतीचे सांकलि व तपासणी ही कािे ितुगतीिे करणे बक्य होऊ बकले. 
िहािांडळाच्या काययकारी सांचालकाांिी व अन्य बासकीय अमधका-याांिी जे सहकायय खलु्या ििािे मदले त्यासाठी  ते 
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सवयजण धन्यवादास पात्र आहेत. ज्या अिरु्भवी तज् व्यक्तींबरोबर समितीिे चचा केली त्याांची यादी पमरमबष्टाांिध्ये 
जोडली आहे. या सवांिी मदलेल्या सहर्भागािळुेंच समितीला आपले काि पणूय करणे बक्य झाले आहे. त्यासाठी या 
सवांचे समितीतफचेस  िि:पवूयक आर्भार. 

10.17   िहाराष्राच्या मवकासातील ससचि हा िहत्वाचा घटक आहे. तो िीट हाताळला जात आहे का िाही याबाबत 
बांका उपश्स्थत करणाऱया व अस्वस्थ करणाऱया िदु्याांवर समितीला तपासणी करययाचे हे अवघड असणारे काि 
सोपवययात आले. पण एक सािामजक उत्तरदामयत्व या र्भाविेिे समितीिे ही जबाबदारी स्वीकारली. त्या कािातिू 
मिघालेले मिष्कर्य ससचिके्त्राची यापढुील प्रगमत अमधक मिकोप पध्दतीिे होययासाठी उपयकु्त ठरावते अबी आबा 
समितीला वाटते. 
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