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जागतिक बँकेच्या कजज उपलब्धिमुेळे, जगभराि धरणे बािंधण्याची गिी महत्तम होिी
पररणामी जागतिक ससिंचन क्षेत्राि प्रचिंड वाढ झाली

1980चे दशक   

1970चे दशक 

सवज ससिंचन प्रकल्प सावजजतनक क्षेत्राि असल्यामुळे त्कयािंचे व्यवस्थापन प्रमुक्याने
नौकरशाहीच करीि होिी, पररणामी प्रकल्पािंची कामगगरी कमालीची ढासळी

भारिाि सहभागी ससिंचन व्यवस्थापनस सुरुवाि सध्या 28 राजयािंपैकी 24 राजयाि 93,000

च्या वर पा.व.सिं. स्थापन झालेले आहेि.  एकूण के्षत्र=17.8 द.ल.हे.

1997-2009 एकूण 20 राजयाि अगधतनयम/ कायदे केले गेले

60 ववकसनशील देशाि पीआयएम च्या सिंकलपनेने जोर धरला,  ब्रझझल, बिंग्लादेश, चीन,  
गचली, इिंडोनेसशया , भारि, पाककस्िान, फीसलवपन्स, थायलिंड, पेरु,मक्क्सको, टािंझातनया, 
िुकज स्िान, श्रीलिंका, सेनेगल, दक्षक्षण आकिका,  क्व्हएिनाम, ईत्कयादद

1990चे दशक 

1985पासून  

11वे शिक:  नेदेलडं (Water Boards) 

12वेशिक: िािंस

13 वेशिक: जमजनी (Water and Land Associations)

1955:स्पेन (FENACORE)    (Association Syndicate d’ Agriculteurs)



FAO  व IWMI याांचा  पा.व.सां.ववषयक अभ्यासाचा निष्कषष 
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FAO (2007) व IWMI ( 2009) याांिी आशिया खांडातील 20 देिातील 108 पा.वा. सांस्थेचा
अभ्यास करूि खालील मूख्य निष्कषष िमूद केले 

▪ पा.वा.सिंचे प्रचसलि मॉडले उद्देश पूिीसाठी योग्य नाही, कारण: 
▪ परािंपरगि सामुदातयक ससिंचन पद्धिीच्या व्यवस्थापन अनुभवावर आधाररि सावजजतनक ससिंचन प्रकल्पािंचे 

पा.वा.सिंस्थाच्या माध्यमािून करणे ववसिंगि आहे;
▪ ससिंचन प्रकल्पािंच्या लाभक्षेत्रािील लाभधारकाि असलेली मानससक ववषमिा (टेल-हेड; छोटे-मोठे शिेकरी,ई.);
▪ ववशषे म्हणजे ससिंचन ववभागािील नौकरशाहीस ही जबाबदारी पूणज करण्यासाठी कुठलेच उत्तरदायीत्कव िसेच 

प्रोत्कसाहन नाही; 
▪ आझण ववरोधाभास म्हणजे याच नौकरशाहीकड ेPIM / IMT चे काम देण्याि आले आहे’ 
▪ पा.व.सिं स्थापन झाल्या असल्या िरी ससिंचन ववभागाच्या पाणी वविरण सेवेि सुधारणा झाली नाही,
▪ यशस्वी पा.व.सिंची पुिंनाववजिी (replicate ) करणे अश्यके आहे,
▪ भूजल आझण पिंपािंच्या वाढत्कया वापरामुळे ससिंचन अथजव्यवस्थेचा चेहरा बदलला आहे, त्कयामुळे अनेक 

शिेकर यािंना पा.व.सिं स्थापन करण्याि रस नाही.                                    
Ref:https://pdfs.semanticscholar.org/3e6e/d13a81c851b65750f1e7274f7befda7c4ec9.pdf

https://pdfs.semanticscholar.org/3e6e/d13a81c851b65750f1e7274f7befda7c4ec9.pdf
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१ पा.व. सिंस्था स्थापन करण्याचे काम केवळ लक्ष सभमुक (Target oriented) झालेले आहे. फक्ि top–down 
दृष्टीकोन यशस्वी होण्याची शक्यिा कमी,  

२ कालवे, वविरण प्रणाली िसेच त्कयावरील प्रवाह माफक, तनयिंत्रण व तनयमन करणार या साधनािंची दरुावस्था

३ जवळ-जवळ सवज प्रकल्पाि टेल टु हेड ससिंचन होि नाही  

४ कायदे चािंगले आहेि पण िे शिेकर यािं पयजन्ि पोहचले नाहीि िसेच त्कयािंच्या अमलबजावणीि अडचणी आहेि 

५ ससिंचनाचे एकूण 2 िे 3 च आविजने होि आहेि, दषु्काळी वषाजि ससिंचन होि नाही   

६ पा.व. सिं. आगथजक दृष््या कमजोर आहेि  

७ कालवा प्रणाली सुक्स्थिीि हस्िािंिरीि करण्याि ददरिंगाई व अडचणी 
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८ शिेकर यािंि योजनेबाबि आपलेपणाची स्वामीत्कवाची भावना तनमाजण झालेली नाही

९ सहकारी पावासिं चे शिेकरी कायद्या अिंिगजि हस्िािंिर होण्याि अडचणी    

१० स्थातनक पुढार यािंचा (राजकीय) हस्िक्षेप 

११ ज.सिं ववभागाकड ेक्षेत्रीय मनुष्य बळचा अभाव 

१२ सिंपूणज प्रकल्पावर पा.व.सिं स्थापन व कायजरि झाल्यािरच सहभागी ससिंचन व्यवस्थापन येशक्स्व होऊ शकेल  

१३ पा.व.सिंस्थािंची येशक्स्विा ही त्कया-त्कया भागािील सामाक्जक, आगथजक, राजकीय पररक्स्थतिवर अवलिंबून आहे      

१४ जेथे भुसार वपका ऐवजी नगदी वपके घेिली जािाि त्कया प.व.सिं यशक्स्व होिान ददसिाि  
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ससिंचन घरगुिी औद्योगगक एकूण वापर

2016 

2030

90%

82.7
अ.घ.मी.3.7871

69.7
अ.घ.मी.1.7563

वषज 
भपुवष्टीय(%) 
भजूल(%)

52.6(75%)
17.1(25%) 

60.3 (73%) 
22.4 (27%)  

7% 3%

85% 10% 5%

60%

75%

1 अब्ज घन समटर = 35.32 टी.एम.सी. (सिंदभज: राजय एकाक्त्कमक जल अराखडा) 
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जल
सिंप

दा 
वव
भा
ग 

(3
5

.9
7

लक्ष
 हे

.) कालव्याद्वारे 
(20.3 लक्ष हे.) 

मोठे प्रकल्प (13.1 लक्ष हे.). 

मध्यम प्रकल्प (2.6 लक्ष हे.) 

लघ ुप्रकल्प (4.6 लक्ष हे.)
नदी/ नाल्यावरील खाजगी
उपसा (3.72 लक्ष हे. )

समादेश के्षत्रािील ववदहरी 
(11.95 लक्ष हे.)  

स.का. 1960 345
श.ेका.2005 1587
ए.क्षेत्र(ल.हे.) 7.68

स.का. 1960 83
श.ेका.2005 223
ए.क्षेत्र (ल.हे.) 1.21

स.का.1960 241
श.ेका.2005 485
ए.क्षेत्र(ल.हे.) 2.86

(माचज, 2019 अखेर)

स.का.1960 669 23%
ए.क्षेत्र(ल.हे,) 2.2 19%
श.ेका,2005 2295 77%
ए.क्षेत्र(ल.हे.) 9.6 81%
ए.पा.व.सां 2964
ए.क्षेत्र(ल.हे.)  11.8

22%

13%

65%
65%

10%

25%

33%

10%

57%

(सिंदभज: ससिं.क्स्थ.द. अहवाल: 2018-19)    
(सिंदभज: डी.आय.आर. डी., 2019)     



5/28/2020 8

राजस्थाि ; ९.७

केरळ ; ९.८

हहमाचल प्रदेि ; १३.८

उत्तरप्रदेि ; १४.३

गुजरात; २२.६

ओहदिा; २४.

आांध्रप्रदेि (एकत्र); २८.७

किाषटक; ३१.९

मध्यप्रदेि ; ३३.१

महाराष्र; ४३.७

दहा राज्यात देिातील एकूण 
साठयाच्या ≈ 90%  

{CWC, 2020} 17.9

18.2

28.7

31.2

34.2

41.9

43.2

47.1

50.5

56.6

58.8

68.7

80.2

89.1

98.7

केरळ
महाराष्ट
ओहदिा

छत्तीसगढ
किाषटक 

राजस्थाि
मध्य प्रदेि

गुजरात
अांध्रप्रदेि 

ताशमळ िाडु 
पश्चचम …
बिहार

उत्तर प्रदेि
हरयािा
पांजाि

धरणातील प्रकल्पीय जीवांत पाणीसाठ्याच्या
क्षमतिुेसार (अ.घ.मी.) पहहले दहा राज्य

प्रमखु राज्यातील धरणातील पाणीसाठा व शसांचचत क्षेत्राचा तपिील 

शसांचचत क्षेत्राच्या टक्केवारीिुसार राज्याांची 
क्रमवारी (2014-15)

https://farmer.gov.in/Irrigation.aspx#

https://farmer.gov.in/Irrigation.aspx
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पांजाि , 16
महाराष्र , 20

केरळ, 24
गुजरात, 34
गोवा, 37

तेलांगण, 58
किाषटक, 61
ओहदिा , 64

अांध्र प्रदेि , 69
तशमळिाडू, 73
हररयाणा , 74

छत्तीसगढ , 81
राजस्थाि, 96
मध्य प्रदेि, 98

https://niti.gov.in/sites/default/files/2019-08/CWMI-2.0-latest.pdf

समग्र जल व्यवस्थापि चचनहाांक 

38

39

39

45

45

47

50

52

56

58

58

59

60

70

74

75

0 10 20 30 40 50 60 70 80

बिहार
ओहदिा 

उत्तर प्रदेि
केरळ 

छत्तीस गढ 
राजस्थाि 
तेलांगण 

पांजाि
महाराष्र 

ताशमळ िाडु 
हरयाणा 
किाषटक 

गोवा 
मध्य प्रदेि 
आांध्र प्रदेि

गुजरात

शसांचचत क्षेत्रात कायषरत पा.वा.सांस्थाचे क्षेत्र (%) 

13वे 
स्थान

8वे 
स्थान

https://niti.gov.in/sites/default/files/2019-08/CWMI-2.0-latest.pdf
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21व्या शिकािील ससिंचन प्रणाली 20 व्या शिकािील ििंत्रज्ञानवर कशी चालेल?

5/28/2020 11

क्जओटेक्स्स्टीलच ेअस्िारीकरण 



प्रवाहाचे काटेकोर मोजमाप ससिंचन व्यवस्थापनाचा आत्कमा आहे 
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कटथ्रोट फ्लल्यूम 
फ्ललूमगेट (अस्रेसलया)
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सरळ सरकरणारी स्विंयचलीि िुषार ससिंचन यिंत्रणा 
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रील होज िुषारससिंचन पद्धि   
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चीन 
फ्ललोररडा 

कॅसलफोतनजया



5/28/2020 16

पाणी पीक पैसा

शेिकरी खर या अथाजने एकत्र येण्या साठी पाणी वापर सिंस्थािंच्या माध्यमािून आपले 
उत्कपन्न हमखास वाढणार  असा ववश्वास त्कयािंच्याि तनमाजण झाला पादहजे

शेिकरी खर या अथाजने एकत्र येण्या साठी पाणी वापर सिंस्थािंच्या माध्यमािून आपले 
उत्कपन्न हमखास वाढणार  असा ववश्वास त्कयािंच्याि तनमाजण झाला पादहजे

पैदावार
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मूडा के्षत्र: 96,558हे. ; शेिकरयािंची सिंख्या: ५३,०००
शेिकरी सिंघटनािंची सिंख्या: २७; ससिंचन समूहािंची सिंख्या: १७२

लोकसिं
ख्या

(दशलक्ष)

ससिंगचि
के्षत्र

लक्ष हे)

पाणी वापर (%)
कव षी घरगुिी औद्योगगक

३०.३ ३.८ ३४ ३० ३६

मुडा कव षी ववकास प्रागधकरण (MADA) ची स्थापना कव षी ववभाग, 

शिेकरयािंची सिंघटना व ससिंचन जलतनस्सारण या ३ ववभागािंची
सिंयुक्ि कायजकक्षा करुन माडाची स्थापना. 
१९७० च्या दशकाि – वैय्यक्क्िक शेिी
१९८० च्या दरम्यान गट शेिीमध्ये रुपािंिर
२००० च्या दरम्यान कें द्रीभूि व्यवस्थापन
सरासरी भािाचे उत्कपादन ६ टन प्रति हेक्टर,
सन २०११ पासून माडाची शिेकरयािंच्या स्वासमत्कवाखालील
व्यापारी धरिीच्या सिंस्थेमध्ये रुपािंिर. 

भाि उद्योगाची पूणज मूल्यशविंखला ववकससि करण्याचे उद्ददष्ट.

सन २०२० दरम्यान भाि शेिीची उत्कपादकिा ८ टन प्रति
हेक्टरपयिं वाढववण्याचे लक्ष्य.



पाणी वापर 
सिंस्था 
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पाणी वापर 
सिंस्था 

गटशिेी 

शिेकरी 
उत्कपादक 
किं पतन 

कव वष ववभाग स्विंयसेवी/ 
अशासकीय 
सिंस्था

खाजगी किं पन्या

छोटे शिेकरी एकत्र 
येऊन शिेीची व
ससिंचािंनाची आधतुनक 
यिंत्र ेखरेदी/ भाड्याने घेऊ 
शकतिल िसेच पीक 
उत्कपादनाच ेउच्च ििंत्रज्ञान
समळवू शकतिल  

आधतुनक ििंत्रज्ञान, 
व्यवस्थापन कौशल्य, 
भािंडवल उभारणी यािंची 
सािंगड घालिा 
येईल.यशसवी पी-पी-पी
मॉडले वापरिा येिील 

पाणी वापर 
सिंस्था 

योग्य पीक रचनेच ेमागजदशजन, उत्कपादन वाढीच े
ििंत्रज्ञान, शासनाच्या ववववध योजना राबविा येिील  

पा.वा.सिं स्थापन्याि व
पुढील कािंही वषज हाि धरून 
चालण्यास मदि.सामाक्जक 
पैलूववषयी मागजदशजन

उत्कपादन, कापणी, प्रक्या, 
खरेदी, गे्रडड िंग, पूसलिंग, हािाळणी, 
ववपणन, वव्ी, सदस्यािंच्या
प्राथसमक उत्कपादनाची तनयाजि 
ककिं वा त्कयािंच्या फायद्यासाठी 
वस्िू ककिं वा सेवािंची आयाि.



पुढील मागष 
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❖ जल सिंपदा ववभागाने बािंधकामाकडून ससिंचन व्यवस्थापना कड ेिािडीने लक्ष केक्न्द्रि करावे, 

❖ ससिंचन व्यवस्थापन प्रभावी होण्यासाठी ज.सिं. ववभागाि एक वेगळा “ससिंचन व्यवस्थापन” ववभाग असावा. 
ज.सिं.ववभागािील अगधकार यािंना उद्योजक म्हणून काम करण्यासाठी प्रोत्कसाहन द्यावे, िसेच त्कयािंचे पाणी व्यस्थापणा 
सिंबिंगधि उत्तरदाईत्कव ठरवावे,   

❖ ससिंचन प्रणालीच्या आधुतनकीकरनाचे/ यािंत्रत्रकीकरणाचे काम िािडीने हािी घ्यावे. सध्याची व भववष्यािील गरज लक्षाि 
घेऊन, ससिंचनाशी तनगडीि पायाभूि सुववधा िसेच ससिंचन व्यवस्थापनाि सुधारणािं करण्यासाठी मोठ्या गुिंिवणूकीची 
( हाडजवेअर व सॉफ्लटवेअर) गरज आहे, 

❖ प्रवाह मोजण्याची अत्कयाधुतनक उपकरणे अवशक त्कया दठकाणी बसवण्याचे काम प्राथम्याने हािी घ्यावे, 

❖ शेिकर यािंनी लाभधारक होण्यापेक्षा भागीदार बनावे; ससिंचनाचे पाणी मोफि ककिं वा अनुदातनि दराने घेण्याची मानससकिा 
बदलण्याची गरज आहे जेणेकरून िुमचे हक्काचे पाणी वेळेवर समळवण्यासाठी शासनास जाब ववचारू शकाल, 

❖ पा. वा. सिंस्था आगथजक दृष््या स्वावलिंबी होणे आवश्यक आहे, शासनावरील अवलिंबत्कव कमी व्हायला हवे. वपकािंचे 
उत्कपादन आझण शेिकर यािंचे उत्कपन्न वाढववणे हे अिंतिम उद्देश असले पादहजे.  त्कयासाठी पा.वा.सिंस्थाचे प्रचसलि 
मॉडलेमध्य सुधारणा करून एक “त्रबजनेस मॉडले” बनवावे लागेल. 
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