
 

P
ag

e6
5

 

 

 

Aarhat Multidisciplinary 

International Education 

Research Journal (AMIERJ)                      

 

 

(Bi-Monthly)    

    Peer-Reviewed Journal  

Impact factor: 0.948            

 
 
 

Chief-Editor: 

Ubale Amol Baban

 
 

2014 

 
30/11/2014 



Aarhat Multidisciplinary International Education 
Research Journal (AMIERJ) 

 

(Bi-Monthly)       Peer-Reviewed Journal     Vol No III Issues V       

ISSN 2278-5655 

www.aarhat.com                                         Oct-Nov 2014 Impact Factor 0.948 
 

P
ag

e6
6

 

अथथशास्त्र 

 

 Research Paper in Economics 

महाराष्ट्रातील जल व ससचनाच ेववश्लेषणात्मक अध्ययन 

                                                  

 

 

 

 

प्रस्तावना :- 

 केवळ पजथन्यावर अवलंबून असलेली शेती वनवरृत स्वरूपाचे उत्पादन देऊ शकत नाही. त्यासाठी 
पाणी पुरवठयाच्या कृविम सोयी असणे अत्यंत आवश्यक आहे. पाणी पुरवठयामुळे शेतीचे उत्पादन 

वाढववणे आवण आधुवनक पध्दतीने लागवड करणे शक्य होते. वनसगाचा अवनयवमतपणा हा शेतीला 
वमळालेला शाप आहे. शेतीच्या उत्पादनातील सवात मोठी जोवखम म्हणज ेपजथन्याचे अवनवरृत प्रमाण. ही 
जोवखम अशी आहे ज्यामुळे शेतकऱ्याचे उत्पन्न शेवटपयंत अवनवरृत राहते. भारतीय पवरस्स्थतीबाबत अस े

म्हटले जाते की, येथे सरासरी पाच वषाचा ववचार केल्यास त्यापैकी तीन वष ेयथातथा असतात. एक वषथ 
अवतशय वाईट म्हणज े दुष्ट्काळाचे असते तर एक वषथ चागंले असते. पावसाच्या या अवनवरृततेमुळे 

शेतीच्या उत्पादनातही अवनवरृतता येते व ती दूर करण्यासाठी कृविम पाणी पुरवठयाच्या सोयी असणे 

आवश्यक  ठरते. 

 स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतात पाणी पुरवठयाच्या सोयीत वाढ झाली असली तरी अद्यापही 
बरीचशी शेती पजथन्यावर अवलंबून आहे. या पजथन्याचे मोसमाच्या दृष्ट्टीने सकवा प्रदेशाचं्या दृष्ट्टीने असणारे 

ववतरणसुध्दा असमान आहे. या पजथन्याचे मोसमाच्या दृष्ट्टीने ववचार केल्यास वषथभरात जेवढा पाऊस 

पडतो त्याचा तीन चतुथांश वहस्सा केवळ चार मवहन्यात, म्हणज े जून ते ऑक्टोंबर या काळात पडतो 
बाकी मवहन्यामंध्ये पावसाचे प्रमाण अवतशय कमी असल्याने कास्तकारानंा एकच पीक घ्याव ेलागते. हे 

वचि तेव्हाच बदल ूशकते जेव्हा वषाच्या इतर काळात सुध्दा शेतीला पाण्याचा शारॄत पुरवठा होऊ शकेल 

व त्यासाठी ससचन महत्वाचे आहे. प्रदेशाचं्या दृष्ट्टीने ववचार केल्यास भारताच्या काही भागामंध्ये ओला 
दुष्ट्काळ पडण्याची पवरस्स्थती असते. दरवषी आसाम, बंगाल यासारख्या प्रदेशामंध्ये अवतवृष्ट्टीमुळे  

 

डॉ.संतोष कुटे ü¹ 
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मनुष्ट्यहानी आवण ववत्तहानी होते. याऊलट काही प्रदेशामंध्ये माि वषथभर वपण्याची सोय होऊ शकेल. 
इतकाही पाऊस पडत नाही. अशा भागामंध्ये पावसाच्या कमतरतेमुळे होणारे नुकसान भरुन 

काढण्यासाठी शेती व्यवसायात ससचनाला महत्त्व आहे. ससचनामुळे शेतकऱ्याचंे ठोक उत्पन्न वाढते. 
त्यामुळे शेती व्यवसायाला ववशेष स्थैयथ प्राप्त होते. इतकेच नव्हे तर अथथव्यवस्थेत वशलकी वाढावाही येतो. 
प्रामुख्याने भारतासारख्या शेतीप्रधान व दाट लोकवस्ती असलेल्या देशात वशलकी वाढावा वनदान 

प्राथवमक अवस्थेत तरी ससचनामुळेच वनमाण होत राहील. अशा वशलकी वाढाव्या वाचनू पुढील आर्थथक 

ववकास होणारच नाही. म्हणनू शेतीला स्थैयथ प्राप्त होण्याच्या दृष्ट्टीनेच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या सवांगीण 

आर्थथक ववकासाच्या दृष्ट्टीनेही ससचन हे अवतशय महत्वाचे आहे. 

अध्ययनाची उविष्ट्टय े:- 

1. महाराष्ट्रातील ससचन सुववधेचा अभ्यास करणे. 
2. महाराष्ट्रातील ससचन प्रकल्पाची ससचन क्षमता अभ्यासणे. 
3. महाराष्ट्रातील ससचनाच्या प्रगतीचे ववशे्लषणात्मक अध्ययन करणे. 
4. महाराष्ट्र जल व ससचन अहवाल 1999 अभ्यासणे. 

संशोधन पध्दती :-प्रस्तुत शोधवनबंध हा प्रामुख्याने स्व्दतीय साधनसामुग्रीवर आधावरत असून त्यासाठी 
ववववध दुय्यम स्त्रोताचा वापर केला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने  महाराष्ट्र शासनाचे जल व ससचनाबाबतचे 
अहवाल, पुस्तके, ववववध मावसके व शासकीय संकेतस्थळयाचं्या सहाय्याने प्रस्तुत शोधवनबंधासाठी तथ्य 

संकलन केल ेआहे. 

महाराष्ट्रातील ससचन सुववधा 

पाणी ही प्रमुख व मौल्यवान साधन संपत्ती आहे. पाणी म्हणज े जीवन असे म्हटले जाते. या 
पारॄथभमूीवर पाण्याचा संचय, वनयोजन आवण संवधथन या बाबी फार महत्वाच्या झाल्या आहेत. जगातील 

पाण्याची तसेच आपल्या खंडप्राय देशातील पाण्याची ववभागणी नैसर्थगकवरत्याच ववषमतेने झाली आहे. 
अशीच पवरस्स्थती महाराष्ट्रातही आहे. वाढती लोकसंख्या व औद्योवगक प्रगतीबरोबर कृषी उत्पादनासाठी 
उपलब्ध होणारे पाण्याचे प्रमाण कमी होत आहे. त्यामुळे ससचनासाठी पाण्याचा वापर काटकसरीने व  
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आधुवनक तंिज्ञनाच्या सहाय्याने करणे गरजेचे झाले आहे. महाराष्ट्र जल ससचन आयोगाच्या 
अनुमानानुसार भ-ूपृष्ट्ठावरील पाण्यापासून, लाभ क्षिेातील ववहीरीव्दारे आवण नागरी व औद्योवगक 

पाण्याचा पुनवापर तसेच आधुवनक ससचनाच्या पध्दतीच्या अवलंबनातून अंवतमत: सुमारे 85 लाख हेक्टर 

क्षिे ससचनाखाली येऊ शकणार आहे. त्यादृष्ट्टीने जलसंपदा ववभाग प्रयत्नशील आहे. सन 1960 अखेर 

राज्याची वनमीती ससचन क्षमता 3.86 लाख हेक्टर होती. ससचनाचा जलदगतीने ववकास होण्याच्या 
दृष्ट्टीने शासनाने अंवगकारलेल्या नव-नवीन धोरणानुसार राज्यात जून 2009 अखेर पूणथत: व अंशत: 
ससचन क्षमता वनमाण झालेले 79 मोठे, 249 मध्यम व 3004 लघु असे एकूण 3332 प्रकल्प आहेत. या 
प्रकल्पामुंळे ससचन क्षमतेत लक्षणीय वाढ होवून वनमीती ससचन क्षमता 46.34 लाख हेक्टर (राज्यस्तर) 
इतकी झाली आहे. यावशवाय स्थावनक स्तर प्रकल्पावर 13.53 लाख हेक्टर ससचन क्षमता वनमान झाली 
आहे. अशी राज्याची एकूण ससचन क्षमता 59.87 लाख हेक्टर पयंत पोहोचली आहे. ससचन व्यवस्थापनात 

लाभधारकाचंा सहभाग यशस्वी होण्यासाठी कायास्न्वत पाणी वापर संस्थाचंे व्यवस्थापन कायथक्षम राहून 

संस्था नेहमीसाठी स्वबळावर सुदृढपणे कायथरत राहणे आवश्यक आहे. पाणीवापर संस्थानंा प्रोत्साहन 

देण्याकवरता पाणीवापर संस्थाचं्या व्यवस्थापनामध्ये पे्ररणा वनमाण होण्यासाठी महात्मा फुल ेपाणीवापर 

संस्था अवभयान व त्या अंतगथत दरवषी पुण्यश्लोक अवहल्याबाई होळकर पाणी वापर संस्था व्यवस्थापन 

पुरस्कार स्पधा आयोवजत करण्याचा वनणथय शासनाने घेतला आहे. 

राज्यातील मोठया, मध्यम व लघु प्रकल्पापासून (राज्यस्तरीय) वनमाण झालेली 

ससचनक्षमता ( 1960, 2000 ते 2009) 

अ.क्र वषथ एकूण वनर्थमत ससचनक्षमता (लाख हेक्टर) 
मोठे व मध्यम 

प्रकल्प 

लघुप्रकल्प 

(राज्यस्तरीय) 
एकूण 

1 2 3 4 5 
1 जून 1960 3.14 0.72 3.86 
2 जून 2000 28.13 8.93 37.06 
3 जून 2001 28.56 9.13 37.69 
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4 जून 2002 28.82 9.30 38.12 
5 जून 2003 29.07 9.56 38.63 
6 जून 2004 29.52 9.61 39.13 
7 जून 2005 30.19 9.84 40.03 
8 जून 2006 30.72 10.60 41.32 
9 जून 2007 31.96 11.35 43.31 

10 जून 2008 33.00 11.86 44.86 
11 जून 2009 34.17 12.17 46.34 

 

स्त्रोत : ससचन स्स्थती दशथक अहवाल 2009-10 महाराष्ट्र शासन जलसंपदा ववभाग, सप्टेंबर 2010             

राज्यात जून 2009 अखेर पूणथत: व अंशत: ससचन क्षमता वनमाण झालेले 79 मोठे, 249 मध्यम व 

3004 लघु प्रकल्प (राज्यस्तरीय) असे एकूण 3332 प्रकल्प होते. राज्यातील योजनापूवथ काळात केवळ 

2.73लाख हेक्टर इतकी ससचनक्षमता वनमाण झाली होती. 1960 पयंत 3.86 लाख हेक्टर ससचनक्षमता 
वनमाण करण्यात आली. जून 2009 अखेरपयंत मोठे, मध्यम व राज्यस्तरीय लघू प्रकल्प योजनेव्दारे 

एकूण 46.34 लक्ष हेक्टर ससचन क्षमता वनमाण झाली आहे. मोठया व मध्यम प्रकल्पाची सन 1960 मध्ये 
3.14 लाख हेक्टर इतकी ससचन क्षमता होती. त्यात जवळपास दहा पट वाढ होऊन ती जून 2009 

अखेरीस 34.17 लाख हेक्टर इतकी झाली. लघू प्रकल्पाचं्या बाबतीत 1960 मध्ये अगदी नाममाि म्हणज े

0.72 लाख हेक्टर इतकी ससचन क्षमता होती. या तुलनेत जून 2009 अखेरपयंत लघु प्रकल्पाच्या 
ससचनक्षमतेत 11.45 लाख हेक्टर इतकी भरीव वाढ होऊन ती 12.17 लाख हेक्टर इतकी झाली. 

महाराष्ट्रातील ससचनाची प्रगती :- 

 स्वातंत्र्यपूवथ काळापासून पंचवार्थषक योजना पूवथ काळापयंत (सन 1951 पयंत) राज्यात रु. 16.60 

कोटी इतकी गंुतवणकू होवून 2.74 लक्ष हेक्टर ससचनक्षमता वनमाण झाली होती. महाराष्ट्र राज्य 

स्थापनेच्या वळेी (सन 1960 मध्य)े राज्यात 3.86 लक्ष हेक्टर इतकी ससचन क्षमता वनमाण झाली होती. 
राज्यातील ग्रामीण अथथव्यवस्था शेतीवर अवलंबून असल्याने व त्याच्या ववकासात  ससचनाचे  
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अनन्यसाधारण महत्त्व ववचारात घेवून, राज्याच्या वनर्थमतीनंतर ससचनाच्या ववकासावर भर देण्यात आला. 
राज्यस्तर प्रकल्पातून जून 2011 अखेर 48.25 लक्ष हेक्टर इतकी ससचन क्षमता वनमाण करण्यात आली. 
वनमाण झालेल्या ससचन क्षमतेचा अवधकावधक वापर होण्याच्या दृष्ट्टीने ववभागामाफथ त प्रयत्न करण्यात 

आले आहेत. राज्यात पाटबंधारे प्रकल्पाचं ेससचन व्यवस्थापन लाभधारक शेतकऱ्याचं्या पाणीवापर संस्था 
स्थापन करुन त्यानंा हस्तातंरीत करण्याच्या दृष्ट्टीने शासनाने प्रयत्न केल ेआहेत. आत्तापयंत 11.42 लक्ष 

हेक्टर क्षिेावर 2920 पाणीवापर संस्था स्थापन झाल्या आहेत. शासनाने पाटबंधारे ववकास क्षिेात 

राबववलेल्या धोरणात्मक सुधारणामुंळे वनर्थमत ससचन क्षमता व ससचीत क्षिेातील तफावत कमी होण्यास 

मदत होत आहे. जून 2010 अखेरच्या 47.37 लक्ष हेक्टर वनर्थमत ससचन क्षमतेच्या तुलनेत सन 2010- 11 

मधील प्रत्यक्ष ससवचत क्षिे 29.55 लक्ष हेक्टर (62टक्के) इतके होते. सन 2001-02 च्या 45.32 

टक्क्याच्या तुलनेत मागील 10 वषात वनमीत ससचन क्षमतेच्या वापरात भरीव वाढ झाल्याचे वदसून येते. 

वनर्थमत ससचन क्षमता व प्रत्यक्ष ससचन क्षेि ( वषथ 2001 ते 2011 ) दशथववणारा तक्ता 

वषथ वनमीत ससचन 

क्षमता (लक्ष 

हेक्टर) 

प्रत्यक्ष ससचन क्षिे (लक्ष हेक्टर) गंुतवणकू (रु. 
कोटी) कालवा, नदी, 

जलाशय 

लागवड 

क्षिेातील 

ववहीरी 

एकूण 

2000-01 37.06 12.98 4.66 17.64 3525 
2001-02 37.69 12.50 4.58 17.08 2008 
2002-03 38.12 13.18 5.24 18.42 1884 
2003-04 38.63 12.44 4.41 16.85 2147 
2004-05 39.13 12.59 4.40 16.99 2422 
2005-06 40.03 16.17 5.97 22.14 3967 
2006-07 41.32 18.35 8.46 26.81 4654 
2007-08 43.31 18.97 8.67 27.64 4825 
2008-09 44.86 18.25 9.07 27.32 6435 
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2009-10 46.34 16.56 8.87 25.43 6713 
2010-11 47.37 18.40 11.15 29.55 7380 
जून 2011 

अखेर 

48.25 सन 2001-02 ते 2010-11 या 10 वषातील एकूण 

खचथ 
42,435 

स्त्रोत :- राज्यातील ससचनाची प्रगती व भववष्ट्यातील वाटचाल रॄेतपविका (खंड-1) 

जलसंपदा ववभाग मंिालय, मंुबई नोंव्हेंबर 2012 पृ.क्र. 89-90 

 वरील सारणीनुसार मागील 10 वषात वनमीत ससचन क्षमतेत 10.56 लक्ष हेक्टर (48.25 - 

37.06) वाढ झाली आहे. याच कालावधीत प्रत्यक्ष ससचन क्षिेात 12.47 लक्ष हेक्टर (29.55 - 17.08) 
वाढ झालेली आहे. 

महाराष्ट्र जल व ससचन आयोग अहवाल 1999 (वचतळे आयोग) :- 

 महाराष्ट्रातील जल व ससचन क्षिेाचा ववस्तृत व सखोल अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाने डॉ. 
माधव वचतळे याचं्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने महाराष्ट्र जल ससचन 

आयोगाचा अहवाल या नावाने पवरवचत असलेला अहवाल शासनास 1999 मध्ये सादर केला. या 
अहवालामध्ये जल ससचन क्षिेातील ववववध पैलूंचे सखोल ववशे्लषण आयोगानें केलेले आहे. आयोगाने 

सुचववलेल्या वशफारशी पुढीलप्रमाणे :- 

1. महाराष्ट्रातील ससचनाबाबतच्या गौरवशाली परंपरेची तपशीलवार मावहती सवांना उपलब्ध 

करून देण्याचा स्वतंि कायथक्रम हाती घेतला. 
2. उपखोरेवनहाय तपशीलवार जलवजै्ञावनक अभ्यास तात्काळ हाती घेतले जावते. 
3. महाराष्ट्रातील जलसंपत्तीच्या ववकासाचे वनयोजन व व्यवस्थापन उपखोरेवनहाय कराव.े 
4. ववपुल पाणी प्रदेशातून कमी पाणी असलेल्या भागात पाणी परीवहन करून नेणे आवश्यक आहे. 

याबाबत आंतरराज्यीय तसेच राज्यातंगथत पाणी पवरवहनाच्या प्रकल्पाचंा आर्थथक वनकषानुसार 

पाठपुरवठा व्हावा. 
5. प्रवाही ससचनाच्या सोयी या सावथजवनक गंुतवणकूीतून वनमाण झालेल्या आहेत. म्हणनू त्याचा 

फायदा जास्तीत जास्त क्षिेाला व जास्तीत जास्त शेतकऱ्यानंा वमळणे न्यायोवचत राहील. 
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6. कालव्याच्या पाण्याची गुणवत्ता तपासणे, वनरीक्षणाचा वार्थषक अहवाल करणे व धोक्याचे संकेत 

वमळताच प्रवतबंधात्मक दुरूस्तीच े काम सूचवणे ही जबाबदरी पाटबंधारे संशोधन व ववकास 

संचालनालय याचं्याकडे देण्यात यावी. 
7. कालवा ववतरण व्यवस्थेची बाधंकामे व नंतरची देखभाल व दुरूस्ती करण्याकवरता एक स्वतंि 

मागथदशथक वनयमावली तयार करावी यामुळे कामाची गुणवत्ता सुधारण्यास व वहनक्षमता 
वटकववण्यास हातभार लागेल. 

8. जलाशयातून, कालव्यातून, नदीतून, लाभक्षिेातील ववहीरीतून उपसा पध्दतीने घेतले जाणारे 

पाणी आधुवनक ससचन पध्दतीने वापरले जाण्यासाठी दर घनमीटरी पाणी पट्टीमध्ये सवलत द्यावी. 
9. सावथजवनक कालव्याचे पाणी पाणीवापर संस्थानंा घनमापनाने मोजून देऊन त्या आधारे 

त्यंााच्यावर आकारणी करावी व संस्थेतील शेतकऱ्यानंा वववहरींचे व कालव्याचे पाणी 
एकवितपणे वापरण्यास मुभा द्यावी. त्यासाठी कायद्यात व वनयमात दुरूस्ती करावी. 

10. ससचनासाठी पाणी फक्त लाभधारकाचं्या सहकारी पाणीवापर संस्थानंाच द्याव ेकोणत्याही स्वतंि 

खातेदारास पाणी मंजूर केल ेजाऊ नय.े यासाठी ससचन कायद्यात दुरूस्ती करावी. 
11. पाणीवापर संस्थाचंे सदस्य व पदावधकारी यानंा पाणीवापर संस्थाचं्या कामकाजाववषयीचे व 

त्याचं्या हक्क व जबाबदाऱ्याबिलचे प्रवशक्षण देणे जरूरीचे आहे. 

वशफारशी :- 

1. प्रकल्प वळेेवर पूणथ करण्यासाठी प्रशासकीय व संघटनात्मक सुधारणा करावी. 
2. राज्यात ज्या वठकाणी भजूलाची पातळी खोल आहे त्या भागात पाझर तलाव, चेकडॅम बाधंावते. 
3. ससचनक्षिे वनमीतीच्या प्रवक्रयेत शेतकऱ्याचं्या गटास सहभागी करण्याबाबत योग्य ती मागथदशथक 

तत्त्व ेवनवरृत करावी. 
4. राज्य स्तरावर भजूल प्रावधकरण स्थापन करुन भजूल वापरावर वनयंिण ठेवण्यासाठी कायदा 

करण्यात यावा. 
5. ज्या प्रदेशामंध्ये प्रवाही ससचनाने पाणी पोहच ू शकत नाही त्या प्रदेशात वववहरींसारखी ससचन 

साधने कें द्रीभतू केली जावीत. 
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6. समन्वयाची पाणी वाटप व्यवस्था अंमलात आणण्यासाठी ससचन धोरणात व ससचन खात्याच्या 
व्यवस्थापनात अमुलाग्र बदल केला पावहज.े 

7. पाणथळा मुळे खराब झालेल्या जवमनीची सुधारणा करण्यासाठी योग्य ती यंिणा वनमाण करावी. 
8. पाण्याचा संचय, वनयोजन व संवधथन कराव.े असे केल्यास अवधक शेतकऱ्यानंा ससचनाचा लाभ 

होईल. 

संदभथ :- 

1. कववमंडन ववजय - कृषी अथथशास्त्र, रॅी मंगेश प्रकाशन, नवी रामदासपेठ, नागपूर 

2. वचतळे, संघषाचा पाया स्वयंभ ूस्वाथीवृत्ती - ववकास वाटा, सुज्ञान प्रकाशन, पुणे 

3. घाटोळे रा.ना. - समाजशास्त्रीय संशोधन - तत्त्व ेव पध्दती, मंगेश प्रकाशन, नागपूर. 
4. मोरवचंीकर रा.रॅी.- भारतीय जलसंस्कृती : स्वरूप आवण व्याप्ती, सुमेर प्रकाशन 2006, पवहली 

आवृत्ती. 
5. ढमढेरे एस. व्ही. - महाराष्ट्रातील जलसंपदा, डायमंड पस्ब्लकेशन, पुणे प्रथम आवृत्ती नोव्हेंबर 

2009. 
6. खवतब के. ए. - महाराश्राचा भगूोल, के सागर पस्ब्लकेशन, पुणे 

7. महाराष्ट्र पवहला ससचन आयोग अहवाल 1962 

8. आठमाही पाणी वापर सवमती अहवाल 1979 

9. राज्यातील ससचनाची प्रगती व भववष्ट्यातील वाटचाल रॄेतपविका (खंड 1,2) जलसंपदा ववभाग 

मंिालय मंुबई नोंव्हेंबर 2012 

 

 Copyrights @ Dr.Santosh Kute..This is an open access peer reviewed article distributed 

under the creative common attribution license which permits unrestricted use, 

distribution and reproduction in any medium, provide the original work is cited.   


