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काय�कार� सारांश 

भारता�या पि
चम आ�ण म�य भागातील 308 लाख हे�टर भौगो�लक  े!ाने 

महारा#$ %यापलेले आहे आ�ण &याला अरबी समु+ाजवळ सुमारे 720 1कमी 

लांबीची 1कनारप3ी लाभल4 आहे. रा6यात उ#ण क8टबंधीय मोसमी :नम-शु#क 

हवामान आहे. रा6यातील सरासर4 वा=ष?क पज?@यव#ृट4 400 ते 6000 

�मल4मीटर दरEयान आहे. रा6यातील जवळजवळ 42.5 ट�के  े! अवष?ण 

Gवण आहे.  

रा6यात जल संसाधनांची वा=ष?क उपलHधता अदंाजे 198 अHज घनमीटर आहे, 

6याम�ये 164 अHज घनमीटर भूप#ृठ पाणी आ�ण 34 अHज घनमीटर भूजल 

आहे. रा6याच े े! गोदावर4, कृ#णा, नम?दा, तापी आ�ण पि
चम वा8हनी नद4 

खोरे या पाच Gमुख नद4 खोO यांम�ये समा=व#ट आहे. =व=वध आंतर-रा6यीय 

नPयांसंबंधीच े पाणी तंटे, लवादाच े :नवाड/ेकरारनामे आ�ण पाणी वापरावर4ल 

:नण?य यांमुळे रा6याला भूप#ृठावर4ल जल संसाधनां�या वापरास सुमारे 126 

अHज घनमीटरची मया?दा असून, &यापैकT 69 अHज घनमीटर (55 ट�के) 

इतके Gमाण एकYया पि
चम वा8हनी नद4 खोO यांच ेआहे. सZया+4 पव?तरांगा 

आ�ण अरबी समु+ यां�यामधील 50 1कलोमीटर�या अ[ंद प3ीचा समावेश 

असले\या या Gदेशाच ेलागवडीयो]य  े! अ&यंत मया?8दत (10.6 ट�के) आहे. 

पि
चमेकड े वाहणाO या नPयां�या खोO यात उपलHध असले\या संपूण? पा^याचा 

_था:नकaर&या उपयोग करता येत नाह4, तसेच उंच पव?तरांगामुळे उव?aरत 

खोO यांपासून वेगळे झा\याने इतर खोO यातसुcा सदर अ:तaर�त पाणी 

आdथ?कe#टयाह4 वळ=वता येत नाह4. या =वपर4त, लागवडीखाल4ल  े!ा�या 

89.4 ट�के इतके  े! असणाO या उव?aरत चार नPयां�या खोO यांत एकूण जल 

संसाधनांपैकT केवळ 45 ट�के जल संसाधने आहेत. या मया?दांमुळे, रा6याच े

सुमारे 42.50 ट�के  े! तुट4�या 1कंवा अती तुट4�या उप-खोO यांत येत.े 

&यामुळे भूप#ृठावर4ल पा^या�या यो]य वापराला रा6यात मह& व आहे. रा6यात 

राब=व^यात आले\या सहा भूप#ृठfय �सचंन Gक\पांम�ये सा�य झाले\या 

पaरणामांच े मू\यांकन कर^यासाठf आयोिजत केले\या "भूप#ृठ �सचंनातील 

पaरणाम" या वर4ल :न#पादन लेखापर4 णात खाल4ल बाबी :नदश?नास आ\या: 

� सहा पैकT एकाह4 Gक\पाला कi +4य जल आयोगाकडून पा^याची उपलHधता 

व आंतर-रा6यीय बाबींबाबत आव
यक असलेल4 मंजुर4 जलसंपदा =वभागाला 

Gाjत झालेल4 नाह4.  

(पर�छेद 2.1.1; प�ृठ 10)  
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� एकह4 Gक\प वेळेत पूण? झाला नाह4 आ�ण GशासकTय मा@यतेतील अनके 

सुधारणांमुळे Gक\प द4घ?काळ रखडले. दरप!कातील बदल, ज�मनी�या 

1कमतीत झालेल4 वाढ, आराखडा व कामांची %याjती यातील बदलांमुळे सव? 

Gक\पां�या 1कमतीत ल णीय वाढ झाल4.  

(पर�छेद 2.1.2; प�ृठ 12 आ*ण पर�छेद 2.1.3; प�ृठ 13)  

� तीन Gक\पांम�ये, अ%यवहाय? लाभ %यय गुणो&तर असूनह4 सुधाaरत मंजुर4 

दे^यात आल4.        

(पर�छेद 2.2.1; प�ृठ 16) 

� �सचंन  मता :न�म?तीचे उ8l#ट सहा पैकT एकाह4 Gक\पात गाठता आले 

नाह4 आ�ण �सचंन  मतेची अदंािजत व G&य  :न�म?ती यामधील फरक 

3.20 ते 43.56 ट�के इतका होता. 2014-15 ते 2020-2021 या 

कालावधीत G&य ात तयार केले\या �सचंन  मतेचा वापर शू@य ते 85.94 

ट�के होता.   

(पर�छेद 2.2.2; प�ृठ 17) 

� सव? सहा Gक\पांम�ये, तीनह4 हंगामात लिnयत  े!ा�या �सचंनात 

कमतरता होती. सव? हंगामात या Gक\पां�या लाभ े!ामधील लागवड 

&यां�या स=व_तर Gक\प अहवालाम�ये उ\लेखीत के\याGमाणे न%हती.   

(पर�छेद 2.2.3; प�ृठ 20)  

� :नवडक Gक\पां�या लाभ े!ाखाल4ल वा_त=वक पीक पcती ह4 स=व_तर 

Gक\प अहवालाम�ये G_ता=वत =पकांची =व=वधता आ�ण लागवडीयो]य 

 े!ांपे ा �भ@न होती.  

(पर�छेद 2.2.4; प�ृठ 21)  

� कृषी उ&पादना�या अदंािजत आ�ण G&य  मू\याम�ये तफावत होती. 

स=व_तर Gक\प अहवालातील :नयोजनानुसार �सचंना�या अभावामुळे पीक 

उ&पादन वाढवता आले नाह4.  

(पर�छेद 2.2.5; प�ृठ 24)  

� कालवा Gणाल4�या भौ:तक तपासणी दरEयान, सहा पैकT दोन Gक\पांत 

(आंधळी आ�ण वाघोल4बुट4 उपसा �सचंन योजना) संबंdधत %यव_थापन 

=वभागांची देखभाल :नकृ#ट अस\याच ेआढळून आले.  

(पर�छेद 3.1.2; प�ृठ 30)  
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� आंधळी, =पपंळगाव (ढाले) आ�ण वाघोल4बुट4 Gक\पातील 12 गावांतील 

केले\या सवo णानुसार या कालावधीत 66 शतेकO यांना काल%याPवारे पाणी 

8दले गेले नाह4. तसेच, हरणघाट आ�ण सpqयाटोला Gक\पातील 16 

गावांतील 53 शतेकO यांना फ�त खर4प हंगामात काल%याPवारे पाणी दे^यात 

आले.  

(पर�छेद 3.2.1; प�ृठ 32)  

� पाणी वापर सं_थांची :न�म?ती न करणे/:नि#rयता यामुळे शतेकO यांचे 

सहभागी �सचंन %यव_थापनाच ेउ8l#ट असफल रा8हले.    

(पर�छेद 3.2.2; प�ृठ 33) 

� वष? 2020-21 �या अखेर4स, ` 7.67 कोट4 पाणी उपकर थ1कत होता.  

(पर�छेद 3.3.1; प�ृठ 37)  

�शफारशी  

� शासनाने क1 2�य जल आयोगाकडून 7क8पांची पूव� मंजुर� सु&नि;चत करावी. 

� रा<यातील अवष�ण?@त भाग पाAयापासून वंBचत राहू नये, उपसा �सचंनाचे 
&नयोजन करणे आ*ण पाAयाच े योFय Gवतरण सु&नि;चत करAयासाठH 
शासनाने 7क8प Iयव@थापनात सुधारणा करावी.   

� 7क8पांचे &नयोजन आ*ण अमंलबजावणी अशा र�तीने करावी कM ते वेळेत 
आ*ण अदंािजत खचा�त पूण� होतील आ*ण खच� वाढून Gवलंब झालेले 7क8प 
लवकरात लवकर पूण� करA यात यावेत.  

� कालवा 7णाल�/7&तबंधाRमक कामां�या देखभाल�ला 7ाधाS य देऊन अपेU(त 
�सचंन (मता साVय केल� जावी. 

� शासनाने �सचंन 7क8पांमVये नमूद के8यानुसार पीक पWतीमVये आव;यक 
बदल घडवून आणAयासाठH, &नयोजन आ*ण अमंलबजावणी करतांना, 
जलसंपदा Gवभाग आ*ण कृषी Gवभाग यां�यात समSवय साधावा. 

� शासनाने हे सु&नि;चत करावे कM 7क8पांना मंजूर� देAयापूवY योFय सवZ(ण 
केले गेले आहे जेणेक[न अपेU(त लाभा\या]ना वळेेत आ*ण ^कफायतशीर 
पWतीने लाभ �मळतील.   

� शासनाने 7क8पां�या पंGपगं म�शनर� आ*ण कालवा 7णाल�ंची Rवरत आ*ण 
7भावी देखभाल सु&नि;चत करावी.   



भपू�ृठ �सचंनातील परणामांवर &न�पादन लेखापर�(ण  

x 

� GवGवध @तरांवर पाणी वापर सं@था, कालवा स8लागार स�मRया आ*ण 
समSवय स�मRया @थापन क_न सहभागी �सचंन Iयव@थापन उप`मांची 
खाaी करावी.  

� 7क8पां�या लाभा\या]कडून पाणी उपकर वसुल� सुIयवि@थत करणे 
आव;यक आहे आ*ण Rयाचा वापर देखभाल�साठH करावा. 


