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प्रास्तारवक 
 

1. शिवकालीन पाणी साठवण ही योजना राज्यिासनाच्या पाणी परुवठा व स्वच्छता शवभागामार्फ त राबशवली 

जात असनू, सन 2010 पयंत याकशरता शनधी राज्य िासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येत होता. परंत ु

सन 2010 नंतर या योजनेसाठी संपणूफ शनधी कें द्र िासनाकडून प्राप्त होत आहे. ही योजना 35 शजल्ह्ांपैकी 

33 शजल्ह्ातनू राबशवली जात आहे. (शजल्हहा मुंबई व मुंबई उपनगर वगळून) योजनेत स्थाशनक पायाभतू 

सशुवधांपैकी परेुसे व स्वच्छ शपण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देणे हा होय. 
 

2. राज्य िासनाच्या सचूनेवरुन अथफ व सां्यियकी संचालनालयाकडून या योजनेचा मलू्हयमापन अ्यास 21 

नोव्हेंबर, 2011 ते 31 जानेवारी 2012 या कालावधीमध्ये घेण्यात आला. उपरोक्त योजनेचे कायान्वयन 

योग्य प्रकारे चाल ूआहे काय? त्यात काही त्रटी आहेत? गावांना / वाड्ांना परेुसे स्वच्छ पाणी योजना 

राबशवल्हयाने उपलब्ध झाले आहे की नाही व टकँरमकु्त गावांची संयिया वाढली का? ही या मलू्हयमापन 

अ्यासाची महत्वाची उशिष्टे होती. हा अहवाल पाहणी अंतगफत गोळा करण्यात आलेल्हया माशहतीवर 

आधाशरत आहे. 
 

3. महाराष्र िासनाच्या अथफ व सां्यियकी संचालनालामार्फ त हा अहवाल जरी प्रकाशित करण्यात येत 

असला तरी त्यात व्यक्त केलेल्हया मतांिी िासन सहमत असेलच असे नाही. 
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प्रकरण - 1 
 

साराांश 
 
1.1    पार्श व्भमूी 

 
ग्रामीण भागात पिण्याच्या िाण्यासाठी भजूल हा मखु्य स्रोत आहे. ग्रामीण भागातील 85 टक्के पिण्याच्या 

िाण्याच्या योजना भजूल स्रोतावर आधापरत आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या पनर्ममतीिासनू शासनाने ग्रामीण व नागरी 
भागातील पिण्याच्या िाण्याच्या िरुवठ्यासाठी पवपवध उिाययोजनाांचा अवलांब केला आहे. तथापि, भजूलाच्या अपत 
उिशामळेु आपण त्याचे िनु:भभरण होत नसल्याने पिण्याच्या िाण्याचे स्रोत कोरडे िडून बहुताांश गावाांना/वाड्ाांना 
िरेुसे व स्वच्छ पिण्याचे िाणी उिलब्ध होत नाही. अशा पठकाणी पिण्याचे िाणी उिलब्ध करण्यासाठी दरू अांतरावर 
असलेल्याü भजूल/भिूषृ्ट्ठावरील स्रोतातनू िाणी आणनू नळ योजना घ्याव्या लागतात. त्यामळेु िाण्याच्या 
िनु:भभरणाद्वारे पिण्याच्या िाण्याच्या स्रोताांचे बळकटीकरण करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे.  

 
1.2    मलू्यमापन अभ्यासाची उद्ष्टिे 

 
 योजना/कायभक्रमाचे मखु्य उदे्दश पकतित साध्य झाले. 

 योजनेअांतगभत घेण्यात आलेल्या कामाची वस्तसु्स्थती या बाबतची मापहती सांकपलत करणे. 

 योजनेची अमांलबजावणी मागभदशभक तत्वानसुार करण्यात आली काय याबाबत मापहती सांकपलत 
करणे. 

 लाभार्थ्यांना योजनेचा पकतित लाभ पमळाला याबाबत मापहती सांकपलत करणे. 

 योजनेच्या कायान्वयामधील त्रटुींचा शोध घेणे. 

 
1.3     नन्डपध्दती :-  

 
पशवकालीन िाणी साठवण योजना मुांबई व मुांबई उिनगर  हे दोन पजल्हे वगळून राज्यातील उवभपरत  सवभ 33 

पजल्हयाांमध्ये राबपवण्यात येत असल्याने मलू्यमािन अभ्यासाकपरता एकूण 33 पजल्हयाांची पनवड करण्यात आली. 
पनवड झालेल्या प्रत्येक पजल्हयाांमधनू या योजनेवर सवापधक खचभ झालेले प्रत्येकी दोन तालकेु याप्रमाणे 66 तालकेु 
पनवडण्यात आले. पनवडलेल्या 66 तालकु्याांमधनू या योजनेवर जास्तीत जास्त खचभ झालेली प्रत्येकी 4 गावे याप्रमाणे 
एकूण 264 गावे मलू्यमािन अभ्यासाकपरता पनवडावयाची होती. तथापि, गडपचरोली पजल्हयामध्ये पनवडण्यात 
आलेल्या दोन्ही तालकु्यात प्रत्येकी एकाच गावात योजना राबपवण्यात आल्याने गडपचरोली पजल्हयात आठ ऐवजी 
केवळ दोनच गावे उिलब्ध झाली त्यामळेु 264 गावाांऐवजी 258 गावाांची पनवड करण्यात आली.  पनवडण्यात 
आलेल्या 258 गावातनू यादसृ्च्छक िध्दतीने प्रत्येकी 10 लाभधारक याप्रमाणे िाहणीसाठी एकूण 2,580 
लाभधारकाांची पनवड करण्यात आली. 

 
 
 

 
 
 



 
      
1.4  योजनिेचिे नन्कर्व :-  
 

अ.  नजल्हा पनरर्दाांकडून प्राप्त मानहती्र आधानरत :- 
 

  योजनेंतर्वत नपण्याच्या पाण्यासाठी र्ा्तळी बाांधलिेल्या नजल्हापनरर्दाांचिे प्रमाण :- 
 गावतळी बाांधलेल्या पजल्हािपरषदा     18 टक्के 
 गावतळी न बाांधलेल्या पजल्हािपरषदा     82 टक्के 

 
 योजनेंतर्वत र्ा्तळी बाांधण्यासाठी नमळणाऱ्या ननधीबाबतचिे नजल्हापनरर्दाांचिे अनभप्राय :- 

 पनधी अिरुा आहे     70 टक्के 
 पनधी िरेुसा आहे     30 टक्के 

 
 नश्कालीन पाणी साठ्ण योजना र्ा्ात राबन्ण्यासाठी सन 2006-07 तिे 2010-11 या  
   काला्धीत अजव किे लिेल्या र्ा्ाांपैकी  

 लाभ पमळालेली गावे     82 टक्के 
 लाभ न पमळालेली गावे 18 टक्के 

 
 नश्कालीन पाणी साठ्ण योजना यशस््ी होण्यासाठी प्रचार, प्रनसद्धी बाबतचिे नजल्हापनरर्दाांचिे  
   अनभप्राय 

 प्रचार व प्रपसद्धी योग्य प्रकारे झाली  82 टक्के 
 प्रचार व प्रपसद्धी योग्य प्रकारे झाली नाही 18 टक्के 

  
  या योजनिेमळुिे र्ा्ात नपण्यासाठी पाण्याचा साठा करणिे ् र्ा् टकँरमकु्त करणिे हा  

 योजनेचा उदे्दश सफल झाला       94 टक्के 
 योजनेचा उदे्दश सफल झाला नाही    6   टक्के 

   
 योजनेंतर्वत ननमाण झालिेल्या अडचणी :- 

 अडचणी आलेल्या पजल्हा िपरषदा                                             61 टक्के 
 अडचणी न आलेल्या पजल्हा िपरषदा                                          39 टक्के 

 अडचणींचिे मखु्य कारण :- 
 जागेच्या अडचणी      25  टक्के 
 गावातील भाांडणे      65  टक्के 
 इतर        15  टक्के 

 

ब.  ग्राम पाणी परु्ठा ् स््च्छता सनमतीकडून प्राप्त मानहती्र आधानरत :- 
   

 योजनिेसांबांधी  ननयोजन ् कृती आराखडा  
 तयार केलेली गावे      94 टक्के 
 तयार न केलेली गावे 

                                                  2 
   6  टक्के 

 



 
      

   लोकसांख्यिेच्या प्रमाणात जलअांदाजपत्रक 
 तयार केलेली गावे      78 टक्के 
 तयार न केलेली गावे  22  टक्के 

   सांत र्ाडर्िेबाबा ग्रामस््च्छता अनभयानाांतर्वत लाभ नमळालिेल्या र्ा्ाांचिे प्रमाण :- 
 लाभ पमळालेली गावे                 38 टक्के 
 लाभ न पमळालेली गावे                 62 टक्के 

 
  नश्कालीन पाणी साठ्ण योजनिेसारख्या स््रुपाच्या अन्य योजना राबन्ण्याची  

 आ्र्शयकता असल्याचिे साांर्णाऱ्या सनमत्या                 91  टक्के 
 आ्र्शयकता नाही असिे साांर्णाऱ्या सनमत्या                  9  टक्के 

 
   योजनेंतर्वत घिेण्यात आलिेली कामिे  

 योग्य पठकाणी कामे घेण्यात आली                98  टक्के 
 योग्य पठकाणी कामे घेण्यात आली नाहीत                  2  टक्के 

 
   नपण्याचिे पाणी, ससचनासाठी ्ापरा्याचिे पाणी आनण इतर ्ापरा्याच्या पाणी याकनरता  

 वेगवेगळे कर आकारण्यात येतात                47 टक्के 
 वेगवेगळे कर आकारण्यात येत नाहीत                 53 टक्के 

 
   सामानजक लिेखा पनरक्षण सनमतीमार्व त लिेखा पनरक्षण करुन या योजनिेचा दसुरा हप्ता 
    नमळन्ण्याकनरता  

 ग्रामिांचायतींकडून प्रस्ताव सादर करण्यात आले                85  टक्के 
 ग्रामिांचायतींकडून प्रस्ताव सादर करण्यात आले नाहीत                15  टक्के 

 
  नश्कालीन पाणी साठ्ण योजना       

 अत्यांत उियकु्त                97  टक्के 
 उियकु्त नाही                  3  टक्के 

 
क.  लाभधारकाांकडून प्राप्त मानहती्र आधानरत :- 
 

  नश्कालीन पाणी साठ्ण योजनिेसांबांधी 
 मापहती असणारे लाभधारक 72 टक्के 
 अांशत: मापहती असणारे लाभधारक                 10   टक्के 
 मापहती नसणारे लाभधारक              18   टक्के 

 

  नश्कालीन पाणी साठ्ण योजनिेअांतर्वतची कामिे  
 उियकु्त                 95  टक्के 
 उियकु्त नाही                   5  टक्के 

 
                                                                  3 



 
      

   नश्कालीन पाणी साठ्ण योजनिेअांतर्वत 
 लाभ झाला असे साांगणारे लाभधारक                    84 टक्के 
 लाभ झाला नाही असे साांगणारे लाभधारक                    16  टक्के 

 
 ससचनाद्वारिे आ्र्शयक पाणी उपलब्ध झालिेल्या लाभधारकाांचिे प्रमाण :- 

 आवश्यक िाणी उिलब्ध झालेले लाभधारक                  17 टक्के 
 आवश्यक िाणी उिलब्ध न झालेले लाभधारक                  83 टक्के 

 
   योजनिेचा लाभ नमळालिेल्या लाभार्थ्यांचिे प्रमाण :- 

 लाभ पमळालेले लाभधारक 34 टक्के 
 अांशत: लाभ पमळालेले लाभधारक                   58 टक्के 
 लाभ न पमळालेले  लाभधारक                  8  टक्के 

 
 पाणी टांचाई्र मात करण्यासाठी योजना  

 उियकु्त आहे असे साांगणारे लाभधारक                    91 टक्के 
 योजना उियकु्त नाही असे साांगणारे लाभधारक                      9  टक्के 

 
 नश्कालीन पाणी साठ्ण योजनिेद्वारिे प्राप्त होणारिे पाणी ्ापरल्यामळुिे  

 आरोग्यावर वाईट िपरणाम झाला नाही                    93 टक्के 
 आरोग्यावर वाईट िपरणाम झाला                      7 टक्के 

 
 योजनिेअांतर्वत कामाची र्णु्त्ता ् दजा  

 उत्कृष्ट्ट  55 टक्के 
 मध्यम                   42 टक्के 
 पनकृष्ट्ट                  3 टक्के 

 
 योजनिेच्या प्रचार ् प्रसारासाठी ्ापरण्यात आलिेली माध्यमिे :- 

 ग्रामिांचायत सचूना फलक       90 टक्के 
 दरूदशभन        3 टक्के 
 वतभमानिते्र        2 टक्के 
 िोस्टसभ        5 टक्के 

 

 
* * * * * * 
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     प्रकरण - 2 
शिफारसी 

 

योजनेबाबत के्षत्रीय कामावर आधाशरत शिफारसी 

 शासनाकडून विविध योजनाांमधनू वशिकालीन पाणी साठिण योजना  या योजनेखाली वपण्याच्या पाण्याचा 
प्रश्न सोडविण्यासाठी उपयकु्त गाितळी बाांधण्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे विसनू आले याचे प्रमखु कारण 
म्हणजे गाितळी बाांधण्यासाठी वनधी परेुसा नाही असे विसनू आले. त्यामळेु सदरच्या शनधीमध्ये वाढ होणे 
आवश्यक आहे. 

 वशिकालीन पाणी साठिण योजना राबविण्यात आल्यामळेु पाहणीसाठी वनिडण्यात आलेल्या गािाांपैकी 71 
टक्के गािे टकँरमकु्त झाली असनू, 29 टक्के गािे टकँरमकु्त झाली नसल्याचे लाभधारकाांनी साांवगतले. 
यामागील मखु्य कारण म्हणजे गािामध्ये पाणी साठिणकूीची क्षमता कमी असल्यामळेु गावाच्या पाण्याची 
आवश्यकता शवचारात घेऊन त्या प्रमाणात पाणी साठवण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. 

 वशिकालीन पाणी साठिण योजनेचा अभ्यास केला असता ही योजना गािकऱयाांसाठी उपयकु्त आहे. तथावप, 
या योजनेचे स्िरुप अवधक व्यापक करुन ससचनासाठी पाणी गािपातळीिर उपलब्ध व्हािे यासाठी सामवुहक ि 
शासनस्तरािरुन प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. 

 वशिकालीन पाणीसाठिण योजनेचा लाभ वमळण्यासाठी िैयक्क्तक स्तरािर अजज करणाऱयाांची सांख्या अत्यल्प 
असल्याचे विसनू आले. त्यामळेु वैयक्ततक स्तरावर लाभ घेण्यातील प्रमाणात वाढ होण्यासाठी टीव्ही, 
वततमानपत्र, पोस्टसत इ. माध्यमाांचा वापर करुन योजनेच्या प्रसार व प्रशसध्दतीवर भर देणे आवश्यक 
आहे. 

 वशिकालीन पाणी साठिण योजनेच्या अांमलबजािणीकवरता ग्रामस्तरािर गठीत केलेल्या ग्राम पाणी परुिठा ि 
स्िच्छता सवमतीत 50 टक्के मवहलाांचा समािेश असणे आिश्यक आहे. तथावप, पाहणीमध्ये गोळा करण्यात 
आलेल्या मावहतीिरुन सिज विभाग विचारात घेता मवहलाांचे प्रमाण 41 टक्के असल्याचे विसनू आले.  त्यामळेु 
ज्या सशमतीमध्ये 50 टतके मशहला असतील, अिाच ग्राम स्तरावरील ग्रामपाणी परुवठा व स्वच्छता 
सशमत्याांमध्ये शजल्हास्तरावरील सशमतीने मांजरूी देणे आवश्यक आहे. 

 लाभधारकाांना या योजनेची मावहती प्रामखु्याने ग्रामपांचायत नोटीस बोडज िरुन वमळाली असे आकडेिारीिरुन 
विसनू आले. तथावप, योजनेच्या मावहतीबाबतचा, प्रचार ि प्रसार तालकुा, वजल्हा ि गाि अशा सिज 
पातळयाांिरुन होणे गरजेचे आहे.  त्यासाठी योजनेच्या प्रचार व प्रसारासाठी स्थाशनक स्तरावरील प्रप्रट व 
इलेतरॉशनक माध्यमाांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करुन शवस्ततृ प्रशसध्दी देणे गरजेचे आहे. 

के्षत्रीय अशधका-याांच्या के्षत्रकामादरम्यान आलेल्या सचूनेवर आधाशरत शिफारसी 

 काही बांधा-याच्या वठकाणी ससचनास अवधक िाि असताांना बांधा-याांची उांची कमी असल्याने पाणी साठिण 
कमी होते. अशा वठकाणी पाणी साठिण बांधा-याांची उांची िाढविल्यास पािसाचे पाणी िाहून न जाता पाण्याचा 
साठा िाढण्यास मित होिून त्यायोगे ससचन ि वपण्याच्या पाण्याची टांचाई िरू होण्यास मित होि ू शकते. 
त्यामळेु अिा बांधा-याांची उांची वाढशवण्यात यावी. 



 या योजनेअांतगजत निीन पाणी साठिण केद्ाांची उभारणी करता येत नाही.  त्यामळेु ज्या गािात पाण्याच्या निीन 
स्रोताांची गरज आहे अशा वठकाणी निीन स्रोत योजने अांतगजत उभारता येत नसल्याने योजनेचे उविष्ट 
पवरपणूजपणे साध्य होत नसल्याचे विसनू आले.  याबाबत योजनेच्या शनकषात आवश्यक तो फेरबदल 
करण्यात यावा. 

 गािठाणाप्रमाणेच गािाच्या पवरसरातील (वशिारात) पडणारा पाऊस योग्य उताराच्या वठकाणी सांकलीत करुन 
सामवुहक शेततळे बनविता येईल ि या शेततळयातील पाण्याचा िापर ससचनासाठी होिून, गािातील, 
वशिारातील भजूल पातळी िाढण्यासाठी मित होिू शकते. त्यामळेु गावाच्या शिवारात सामशुहक िेततळी 
बाांधण्यात यावीत. 

 वशिकालीन पाणी साठिण योजनेअांतगजत पाण्याच्या स्रोताांचे पनु:भजरण / बळकटीकरण करण्यासाठी 
वस्तीमधील लगतच्या घराांवरील पावसाचे पाणी एकशत्रतशरत्या सांकशलत करण्यासाठी सामशुहक Roof 
Top Rain Water Harvesting  करण्याबाबतची ितयता पडताळण्यात यावी. 

 ग्रामपाणी परुिठा ि स्िच्छता सवमतीमध्ये शासकीय कमजचाऱयाचा (उिा. ग्रामसेिक) समािेश केल्यास 
पशरपणूत माशहती उपलब्ध होवनू योग्य प्रस्ताव तयार करणे व योजनेची अांमलबजावणी करणे सकुर 
होईल. 

 वशिकालीन पाणी साठिण योजना राबविण्यात आल्यामळेु झालेल्या लाभाबाबतची यशोगाथा (success 
story) डॉक्यमुेंटरी (क्व्हडीओ वचरीकरण) स्िरुपात इलेक्रॉवनक माध्यमाांचा िापर करुन प्रसावरत केल्यास 
तसेच, ग्रामसभेत दाखशवल्यास याचा पशरणामकारक प्रभाव होऊन योजना व्यापक होण्यास शनक्श्चतच 
मदत होव ूिकेल. 

 एकां िरीत वशिकालीन पाणी साठिण योजनेअांतगजत घेण्यात आलेली कामे उपयकु्त असनू त्यामळेु वपण्यासाठी 
पाणी परेुशा प्रमाणात उपलब्ध होिून बऱयाच प्रमाणात गािे टकँरमकु्त झाली असल्याने सिर योजना पाणी 
टांचाईिर मात करण्यासाठी उपयकु्त आहे.  तथाशप, सदरची योजना अशधक उपयतुत होण्याकशरता वर 
नमदू केलेल्या शिफारिींवर कायतवाही होणे गरजेचे आहे. 
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प्रकरण - 3 
प्रस्तावना 

3.1   योजनेची पार्शववभमूी 

 ग्रामीण भागात पिण्याच्या िाण्यासाठी भजूल हा मखु्य स्रोत आहे. ग्रामीण भागातील 85 टक्के 
पिण्याच्या िाण्याच्या योजना भजूल स्रोतावर आधापरत आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या पनर्ममतीिासनू शासनाने 
ग्रामीण व नागरी भागातील पिण्याच्या िाण्याच्या िरुवठ्यासाठी पवपवध उिाययोजनाांचा अवलांब केला आहे. 
तथापि, भजूलाच्या अपत उिशामळेु आपण त्याचे िनु:भभरण होत नसल्याने पिण्याच्या िाण्याचे स्रोत कोरडे िडून 
बहुताांश गावाांना/वाड्ाांना िरेुसे व स्वच्छ पिण्याचे िाणी उिलब्ध होत नाही. अशा पठकाणी पिण्याचे िाणी 
उिलब्ध करण्यासाठी दरू अांतरावर असलेल्याü भजूल/भिूषृ्ट्ठावरील स्रोतातनू िाणी आणनू नळ योजना घ्याव्या 
लागतात. त्यामळेु िाण्याच्या िनु:भभरणाद्वारे पिण्याच्या िाण्याच्या स्रोताांचे बळकटीकरण करण्यावर भर देणे 
आवश्यक आहे. 
3.2  योजनेचा उदे्दश  
 िाणीिरुवठा योजनाांमधनू सातत्यिणूभ िाणी उिलब्ध व्हाव े म्हणनू पिण्याच्या िाण्याच्या स्रोताांच्या 
बळकटीकरणाच्या िारांिापरक व अिारांिापरक उिाययोजना, घराांच्या/इमारतींच्या छतावर िडणारे िावसाचे िाणी 
सांकलनाच्या उिाययोजना, डोंगरी भागात खडकातील टाक्या बाांधनू िावसाचे िाणी साठपवण्यासारख्या 
उिाययोजना व इतर उिाययोजना करणे हा "पशवकालीन िाणी साठवण योजनेचा" उदे्दश आहे. 

3.3  योजनेची व्याप्ती आणण प्रगती  
पिण्याच्या व घरगतुी वािराच्या िाण्याची उिलब्धता वाढपवणे व पिण्याच्या िाण्याच्या स्रोताांचे 

बळकटीकरण करणे, यासाठी िावसाच्या िाण्याचा वािर करुन "पशवकालीन िाणी साठवण योजना" मुांबई 
शहर व मुांबई उिनगर हे दोन पजल्हे वगळता राज्यातील उवभपरत सवभ पजल्हयाांमध्ये राबपवण्यात येत आहे. सदर 
योजनेकपरता सन 2006-07 िासनू सन 2010-11 ियंत शासनाने पजल्हा िपरषदाांना उिलब्ध करुन पदलेल्या 
पनधीचा तिशील तक्ता क्रमाांक 3.1 मध्ये देण्यात आला आहे. 

 
तक्ता क्रमाांक - 3.1 

शासनाने णजल्हा पणरषदाांना उपलब्ध करुन णदलेला णनधी 

वषव उपलब्ध करुन णदलेला णनधी  (` लाखात) 

2006-07 2,043.00 

 2007-08 2,557.00 

2008-09 2,530.00 

2009-10 1,376.00 

2010-11 6,234.00 

एकूण 14,740.00 



 

      

3.4  योजनेची अांमलबजावणी व कायवपद्धती 

  "पशवकालीन िाणी साठवण योजना" या योजनेसाठी राज्यस्तरावर सहसांचालक, भजूल  सवेक्षण व 
पवकास यांत्रणा, िणेु,  पवभागीय स्तरावर पवभागीय उिसांचालक, भजूल सवेक्षण व पवकास यांत्रणा तर पजल्हा 
स्तरावर वपरष्ट्ठ भवूैज्ञापनक याांचे स्तरावरील कक्ष मखु्य कायभकारी अपधकारी, पजल्हा िपरषद याांच्या 
अध्यक्षतेखाली स्थािन करण्यात आलेल्या सपमतीच्या मागभदशभनाखाली सांपनयांत्रणाची जबाबदारी िार िाडतात.  

3.5    योजनेची कायवपद्धती  

ज्या गावात पशवकालीन िाणी साठवण योजना राबवावयाची आहे, त्या गावातील जलस्रोताांची व 
िजभन्याची मापहती, एकूण उिलब्ध िाणी व त्याची प्रत तसेच गावाची एकूण िाण्याची गरज, यासांबधीची मापहती 
ग्रामसभेने पनयकु्त केलेल्या ग्राम िाणीिरुवठा व स्वच्छता सपमतीद्वारे सांकपलत करुन ग्रामसभेसमोर ठेवण्यात 
येते. 

  ग्राम िाणीिरुवठा व स्वच्छता सपमतीत पकमान 50 टक्के मपहला व मागासवगभ प्रपतपनधी योग्य 
प्रमाणात असणे आवश्यक आहे. 

  ग्रामसभा सवभ मापहतीचा एकपत्रत पवचार करुन गावातील उिलब्ध िाण्याच्या वािराचा पनयोजन 
आराखडा तयार करते. 

  िाण्याच्या वािराचा पनयोजन आराखडा तयार केल्यानांतर त्याच्या प्रत्यक्ष अांमलबजावणीसाठी प्राकलने 
व आराखडे तयार करते. 

  जर ग्रामसभेला पजल्हा िपरषदेच्या व भजूल सवेक्षण व पवकास यांत्रणेच्या अपधकाऱयाांच्या मागभदशभनाची 
गरज असेल तर आवश्यकतेनसुार ग्रामसभेत अशा अपधकाऱयाांस आमांपत्रत   करण्यात येते. 

  पनयोजन व कृती आराखडा तयार केल्यानांतर प्रत्यक्ष अांमलबजावणीसाठी कृती आराखडयामध्ये 
अांतभूभत योजनाांची प्राकलने तयार करण्यात येतात, यासाठी पजल्हा िपरषद, भजूल सवेक्षण व पवकास 
यांत्रणा, महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण, सेवाभावी सांस्था, खाजगी तज्ञ याांची मदत घेण्यात येते.  

  योजनेची अमांलबजावणी करण्यासाठी त्रयस्थ ताांपत्रक व कायभयांत्रणा िारदशभक िद्धतीने पनयकु्त 
करण्यासाठी पनपवदेची कागदिते्र तयार करणे, पनपवदा प्राप्त झाल्यावर छाननी करुन अांतीम        
पनणभय घेणे, कायादेश पनगभपमत करणे, कामाचे सांपनयांत्रण करणे, योजनेसाठी सामगु्रीची खरेदी, 
अपभयांत्याांच्या प्रपतस्वाक्षरीनसुार देयके अदा करणे इत्यादी कामे ग्राम िाणीिरुवठा व स्वच्छता सपमती 
करते.  

  गावाने तयार केलेला कृती आराखडा व त्यातनु घ्यावयाच्या योजनाांना उिलब्ध तरतदुीनसुार मखु्य 
कायभकारी अपधकारी याांच्या अध्यक्षतेखाली पजल्हा स्तरावरील सपमती मांजरुी देते. 
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  मांजरुी पदल्यानांतर गावाला दरवषी या कायभक्रमासाठी पवपवध स्रोतातनु योग्य प्रमाणात पनधी उिलब्ध 
करुन देण्यात येतो. कायभक्रमाची अांमलबजावणी पजल्हा सपमतीने मांजरुी पदल्यावर ग्राम   स्तरावरच 
करण्यात येते. 

  जी कामे िणूभत: कां त्राटदारामार्भ त करता येत नाहीत, ती कामे सेवाभावी सांस्थाांची मदत घेऊन पवपशष्ट्ट 
ताांपत्रक कामासाठी कां त्राटदार िारदशभक िद्धतीने नेमण्यात येतो. श्रमदानाची कामे वैयक्क्तक 
योजनाांच्या बाबतीत सांबपधत लाभधारक व सामदुापयक योजनाांच्या बाबतीत गावसमहु करतो. 
उिपजपवकेसाठी पनयपमत मजरुीची कामे करणाऱयाांना ग्रामसभा प्राधान्य देते. त्याांना त्यासाठी पनयपमत 
दराने मजरुी अदा केली जाते, त्यातनुच त्याांच्या इच्छेप्रमाणे व ग्रामसभा ठरपवल तेवढा त्याांचा 
स्वांयस्रू्तभ श्रम सहभाग म्हणनू वळता करुन घेतला जातो. जे श्रमदान करु इक्च्छत नाहीत 
त्याांच्याकडून 10 टक्के सहभाग रोख रकमेच्या स्वरूिात घेतला जातो. 

  या योजनेस लागणारे सापहत्य व सेवा शक्यतो पजल्हा िपरषदेने व महाराष्ट्र जीवन प्रापधकरणाने 
ठरपवलेल्या िवूभिात्र िरुवठादाराांकडून/सेवादाराांकडून घेतले जाते. 

  गावात सावभजपनक अथवा वैयक्क्तक स्तरावर योजना हाती घेऊन िावसाचे िाणी सांकपलत करुन 
त्याचे जलस्रोताांमध्ये िनु:भभरण ककवा साठवणकू करुन वािर करण्यासाठी शासकीय पनधी उिलब्ध 
होण्यासाठी सावभजपनक इमारतींची व वैयक्क्तक लाभधारकाांची पनवड ग्रामसभा करते. 

3.6    योजनेचे णनकष 

 राज्यातील प्रत्येक पजल्हयातील 100 गावाांमध्ये/वाडयाांमध्ये शासकीय व इतर सावभजपनक 
पनधीतनू िपहल्यावषी हा कायभक्रम िथदशी प्रकल्ि म्हणनू राबपवण्यात यावा. 

 त्यानांतर िढुील आर्मथक वषािासनू पनयपमतिणे राबपवण्यात यावा. 

 स्वखचाने ज्याांना योजना राबवावयाची आहे अशा वैयक्क्तक व सावभजपनक 
सांस्थाांनी/लाभधारकाांनी ती स्वतांत्रिणे राबपवण्यास हरकत नाही. 

 गावे पनवडताना सांबपधत पजल्हयातील ज्या गावाांना गेल्या 3 वषात टकँरने िाणीिरुवठा करावा 
लागला ककवा टांचाईत पवपवध उिाययोजना द्याव्या लागतात अशा गावाांना या योजनेसाठी 
प्राधान्य देण्यात यावे.  इतर कोणत्याही पिण्याच्या िाण्याच्या योजना नव्याने हाती घेतलेल्या 
नसाव्यात ककवा अशा योजना कायाक्न्वत असनूही िाणीिरुवठयाच्या दरडोई पनकषािेक्षा कमी 
िाणी िरुवठा होत असेल. 

 टकँरयकु्त गावाांिैकी ज्या गावाांना सांत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अपभयानाअांतगभत बपक्षस 
पमळालेली असतील त्या गावाांना प्राधान्य देण्यात यावे. 

 टकँरग्रस्त गावाच्या ग्रामसभेने ठराव केल्यास अशा गावाांनाही त्यानांतर प्राधान्य देण्यात यावे. 
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 टांचाईग्रस्त नसलेल्या िरांत ुगावातील िाऊस िाणी सांकलन वाढपवण्यासाठी इतर इच्छूक  गाव े
िढेु आल्यास, वरीलप्रमाणे प्राधान्य क्षेत्रातील गावे उिलब्ध नसल्यास त्याांचाही या योजनेत 
समावेश करावा. 

 ज्या गावाांमध्ये मळू स्रोत कमी िडत असल्याने नवीन स्रोेेत पवकपसत करण्यासाठी मागणी 
आली असेल ककवा नवीन योजनेची मागणी करण्यात आली असेल, त्या गावात नवीन योजना 
घेण्यािवूी िावसाच्या िाण्याचा वािर करुन स्रोत िनु:भभरण ककवा बळकटीकरण करणे शक्य 
आहे काय याची िडताळणी करुन प्रश्न सोडवावा व तसे शक्य नसल्यास नवीन स्रोत/योजना 
घेण्यात यावी. 

3.7  मलू्यमापन अभ्यासाची उणद्दष्टे 

 योजना/कायभक्रमाचे मखु्य उदे्दश पकतित साध्य झाले. 

 योजनेअांतगभत घेण्यात आलेल्या कामाांच्या वस्तकु्स्थतीबाबत मापहती सांकपलत करणे. 

 योजनेची अमांलबजावणी मागभदशभक तत्वानसुार करण्यात आली काय याचा शोध घेणे. 

 लाभार्थ्यांना योजनेचा पकतित लाभ झाला याचा शोध घेणे. 

 योजनेच्या कायान्वयामधील त्रटुींचा शोध घेणे. 

3.8  मलू्यमापन अभ्यासाची व्याप्ती व णनवड पद्धती  

      या मलू्यमािन अभ्यासाठी पवपवध स्तरावर अवलांपबण्यात आलेली नमनुा पनवड िद्धती खालील प्रमाणे 
आहे. 

 णजल्हयाांची णनवड : सदर योजना मुांबई शहर व मुांबई उिनगर हे दोन पजल्हे वगळून राज्यातील 
उवभपरत सवभ पजल्हयाांमध्ये राबपवण्यात येत असल्यामळेु मलू्यमािन अभ्यासाठी 33 पजल्हयाांची 
पनवड करण्यात आली.  

 तालुक्याांची  णनवड : पनवडलेल्या 33 पजल्हयातनू या योजनेवर जास्तीत जास्त खचभ    झाला 
आहे असे प्रत्येकी दोन तालकेु याप्रमाणे 33 पजल्हयातनू एकूण 66 तालकु्याांची पनवड 
करण्यात आली. 

 गावाांची  णनवड : पनवडलेल्या 66 तालकु्यातनु या योजनेवर जास्तीत जास्त खचभ झाला आहे 
अशी प्रत्येकी चार गावे याप्रमाणे 264 गावे िाहणीसाठी पनवडावयाची  होती. तथापि, 
गडपचरोली पजल्हयासाठी पनवड झालेल्या दोन्ही तालकु्यात प्रत्येकी एकाच गावात योजना 
राबपवण्यात आल्याने गडपचरोली पजल्हयातनू आठ ऐवजी केवळ दोनच गावे िाहणीसाठी 
उिलब्ध झाली. त्यामळेु 264 गावाांऐवजी एकूण 258 गावाांची मलु्यमािन िाहणीसाठी पनवड 
करण्यात आली. 
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 लाभधारकाांची  णनवड :णनवड झालेल्या 258 गावातनू  यादकृ्च्छक िध्दतीने प्रत्येकी 10 
लाभधारक याप्रमाणे या िाहणीसाठी एकूण 2,580 लाभधारकाांची पनवड करण्यात आली.  

3.9 के्षत्रकाम   

मलू्यमापन अभ्यासासाठी पत्रके :  

"पशवकालीन िाणी साठवण योजना" या पवषयाच्या मलू्यमािन अभ्यासाठी खाली नमदू एकूण  

तीन ित्रके तयार करण्यात आली होती. 

पत्रक-1  - मखु्य कायभकारी अपधकारी, पजल्हा िपरषद याांचेकडून भरावयाचे ित्रक. 

पत्रक-2 - ग्रामसभेने पनयकु्त केलेल्या ग्राम िाणी िरुवठा व स्वच्छता सपमतीकडून भरावयाचे  ित्रक. 

पत्रक-3  - पनवडलेल्या लाभार्थ्याकडून भरावयाचे ित्रक. 

3.10 के्षणत्रय कामाचा कालावधी 

सदर िाहणीचे क्षेत्रकाम 21 नोव्हेंबर, 2011 ते 31 जानेवारी, 2012 या कालावधीत करण्यात आले. 

  

 

* * * * * 
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प्रकरण - 4 

जिल्हा पजरषदाांजिषयी माजहती 
 

4.1  ग्रामीण भागात गावाांना/वाड्ाांना पाणीपरुवठा योजनाांमधनू सातत्यपणूण, परेुसे व स्वच्छ पपण्याचे पाणी 
उपलब्ध व्हाव ेम्हणनू पपण्याच्या पाण्याच्या स्रोताच्या बळकटीकरणासाठी पारांपापरक व अपारांपापरक उपाययोजना, 
घराांच्या/इमारतींच्या छतावर पडणारे पावसाचे पाणी सांकलनाच्या, डोंगरी भागात खडकातील टाक्या बाांधनू 
पावसाचे पाणी साठपवणे इत्यादी उपाययोजनाांचा समावेश असलेली “जििकालीन पाणी साठिण योिना” 
मुांबई शहर व मुांबई उपनगर हे दोन पजल्हे वगळता राज्यातील उवणरीत सवण 33 पजल्हयाांमध्ये राबपवण्यात येत आहे. 
सदर योजनेच्या मलू्यमापन अभ्यासासाठी  पजल्हा पपरषद कायालयाांकडून सांकपलत करण्यात आलेल्या मापहतीवर 
आधारीत पवश्लेषण खालील पपरच्छेदाांमध्ये पदले आहे. 

4.2 या योजनेअांतगणत पवभागपनहाय प्राप्त पनधी व प्रत्यक्ष खचण याबाबतची मापहती तक्ता क्र.4.1 मध्ये पदली 
आहे.  

तक्ता 4.1 
योिनेअांतर्गत जिभार्जनहाय प्राप्त जनधी ि खर्ग 

(` ÛúÖê™üßŸÖ) 
 

जिभार् 
2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 एकूण 

प्राप्त 
जनधी 

खर्ग प्राप्त 
जनधी 

खर्ग प्राप्त 
जनधी 

खर्ग प्राप्त 
जनधी 

खर्ग प्राप्त 
जनधी 

खर्ग प्राप्त 
जनधी 

खर्ग 

कोकण 1.49 1.02 3.00 0.58 2.58 2.52 1.08 4.04* 9.99 7.29 18.15 15.46 
पणेु 6.64 6.33 7.14 3.72 2.88 5.99* 1.82 4.38* 12.74 9.97 31.23 30.39 

नाजिक 2.00 1.21 5.59 1.27 3.71 2.96 1.20 6.88* 8.73 9.02* 21.23 21.34 

औरांर्ाबाद 5.14 3.33 7.07 4.42 5.00 5.29* 14.20 7.05 18.10 22.41* 49.51 42.49 

अमरािती 2.59 0.86 4.45 2.19 6.42 2.62 7.47 5.39 12.11 10.40* 33.05 21.47 

नार्परू 2.59 2.08 4.77 2.98 1.84 0.72 5.47 4.93 7.97 8.88 22.63 19.59 

एकूण 20.46 14.83 32.02 15.16 22.44 20.11 31.24 32.67 69.64 67.98 175.80 150.74 

    *मागील वषाचा पशल्लक पनधी हा पढुील वषात खची टाकलेला असल्याने प्राप्त पनधीपेक्षा खचण जास्त पदसनू येत आहे. 

4.3 वरील तक्त्यातील मापहतीवरुन असे पदसनू येते की, सन 2006-07 ते 2010-11 या कालावधीत या 
योजनेअांतगणत सवण पवभागासाठी प्राप्त झालेल्या एकूण पनधीपैकी 86 टक्के इतका पनधी खची पडला. सदर 
कालावधीत पवभागपनहाय प्राप्त पनधी पवचारात घेता प्राप्त पनधीच्या प्रमाणात सवात अपधक खचण (101 टक्के) 
नापशक पवभागाने तर सवात कमी खचण (65 टक्के) अमरावती पवभागाने केला असल्याचे पदसनू आले. 

4.4 कें द्र शासनाकडून वधीत वेग ग्रामीण पाणी परुवठा कायणक्रमासाठी प्राप्त पनधीपैकी पशवकालीन पाणी 
साठवण योजनेसाठी उपलब्ध पनधी व त्यापैकी खचण झालेला पनधी याबाबतची पवभाग व वषणपनहाय मापहती तक्ता 
क्र.4.2 मध्ये पदली आहे. 
 
 

 



 
      

तक्ता क्र.4.2 

कें द्र िासनाकडून िधीत िेर् ग्रामीण पाणी परुिठा कायगक्रमासाठी प्राप्त जनधीपैकी 
जििकालीन पाणी साठिण योिनेसाठी उपलब्ध जनधी ि खर्ग                                                                                                  

(` »ÖÖÜÖÖŸÖ) 

जिभार् 
2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 एकूण 

उपलब्ध 
जनधी खर्ग उपलब्ध 

जनधी खर्ग उपलब्ध 
जनधी खर्ग उपलब्ध 

जनधी खर्ग उपलब्ध 
जनधी खर्ग उपलब्ध 

जनधी खर्ग 

कोकण 84.36 58.82 223.26 38.69 162.58 194.05* 105.12 360.76* 398.24 315.71 974 968 

पणेु 110.09 60.17 579.69 301.41 221.4 359.86* 71.38 214.06* 720.12 624.08 1703 1560 

नाजिक 141.91 78.35 284.71 56.62 150.25 101.53 54.07 396.23* 332.19 369.3* 963 1002 

औरांर्ाबाद 407.78 223.5 660.98 406.77 296.04 404.73* 1233.45 600.82 682.57 869.83* 3281 2506 

अमरािती 78.84 64.81 211.76 64.8 381.89 262.56 571.99 428.31 1020.94 874.63 2265 1695 

नार्परू 163.69 133.69 462.88 293.01 183.03 85.22 413.94 427.85* 455.98 537.89* 1680 1478 

एकूण 986.67 

 

619.34 

 

2423.28 1161.3 1395.19 1407.95 2449.95 2428.03 3610.04 3591.44 10866 9209 

*  मागील वषाचा पशल्लक पनधी हा पढुील वषात खची टाकलेला असल्याने उपलब्ध पनधीपेक्षा खचण जास्त पदसनू येत आहे. 
 

4.5 वरील तक्त्यातील मापहतीवरुन असे पदसनू येते की, सन 2006-07 ते 2010-11 या कालावधीत कें द्र 
शासनाकडून वधीत वेग ग्रामीण पाणी परुवठा कायणक्रमाखाली  “पशवकालीन पाणी साठवण योजनेसाठी” उपलब्ध          
झालेल्या पनधीपैकी 85 टक्के इतका पनधी खची पडला. सदर कालावधीत पवभागपनहाय प्राप्त पनधी पवचारात 
घेता, प्राप्त पनधीच्या प्रमाणात सवात अपधक खचण (104 टक्के) नापशक पवभागाने तर सवात कमी खचण          
(75 टक्के) अमरावती पवभागाने केला असल्याचे पदसनू आले. 
 

4.6 राष्ट्रीय पेयजल कायणक्रमाखाली  सन 2010-11 मध्ये “पशवकालीन पाणी साठवण योजनेसाठी” उपलब्ध 
पनधी व त्यापैकी झालेला खचण याबाबतची पवभागपनहाय मापहती तक्ता क्र.4.3 मध्ये पदली आहे. 
  

      तक्ता 4.3 
राष्ट्रीय पेयिल कायगक्रमाखाली जििकालीन पाणी साठिण योिनेसाठी उपलब्ध जनधी ि खर्ग 

                                                                                                             (` »ÖÖÜÖÖŸÖ) 

जिभार् 
2010-11 

उपलब्ध जनधी खर्ग 
कोकण 840.78 607.57 
पणेु 676.01 692.30* 
नापशक 795.46 788.64 
औरांगाबाद 1,711.79 2,153.00* 
अमरावती 903.14 943.54* 
नागपरू 540.56 762.73* 
एकूण 5,467.74 5,947.78* 
*   मागील वषाचा पशल्लक पनधी हा पढुील वषात खची टाकलेला असल्याने प्राप्त पनधीपेक्षा खचण जास्त पदसनू येत आहे. 
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4.7 वरील तक्त्यातील मापहतीवरुन असे पदसनू येते की, सन 2010-11 मध्ये राष्ट्रीय पेयजल कायणक्रमाखाली 
“पशवकालीन पाणी साठवण योजनेसाठी” उपलब्ध झालेल्या पनधीपैकी 109 टक्के इतका पनधी खची पडला.  
पवभागपनहाय पवचार केला असता सन 2010-11 मध्ये प्राप्त पनधीच्या प्रमाणात सवात अपधक खचण (141 टक्के) 
नागपरू पवभागाने तर सवात कमी खचण (72 टक्के) कोकण पवभागाने केला असल्याचे पदसनू आले. 
 

4.8 पजल्हा पपरषदाांमधील पजल्हा देखभाल व दरुुस्ती या अांतगणत सन 2006-07 ते 2010-11 या कालावधीत 
पशवकालीन पाणी साठवण योजनेसाठी उपलब्ध झालेला पनधी व खचण याबाबतची पवभागपनहाय मापहती तक्ता 
क्र.4.4 मध्ये पदली आहे. 

तक्ता 4.4 
जिल्हा पजरषदाांमधील जिल्हा देखभाल ि दरुुस्ती याअांतर्गत जििकालीन पाणी साठिण योिनेसाठी सन 2006-07 

ते 2010-11 या कालािधीत उपलब्ध झालेला जनधी ि खर्ग 
                                                                                                                        (`»ÖÖÜÖÖŸÖ) 

*  मागील वषाचा पशल्लक पनधी हा पढुील वषात खची टाकलेला असल्याने प्राप्त पनधीपेक्षा खचण जास्त पदसनू येत आहे. 
 

4.9 वरील तक्त्यातील मापहतीवरुन पदसनू येते की, सन 2006-07 ते 2010-11 या कालावधीत पजल्हा 
पपरषदाांमधील पजल्हा देखभाल व दरुुस्ती याअांतगणत पशवकालीन पाणी साठवण योजनेसाठी उपलब्ध झालेल्या 
पनधीपैकी 86 टक्के इतका पनधी खची पडला. सदर कालावधीत कोकण व अमरावती पवभागास पनधी उपलब्ध 
झाला नसल्याचे पदसनू आले.  

 

4.10 “पशवकालीन पाणी साठवण योजना” या योजनेसाठी अन्य योजनाांमधनू पनधी उपलब्ध झाला असल्याचे 
मलू्यमापन पाहणीदरम्यान पदसनू आले. त्याबाबतचा पवभागपनहाय तपपशल खालीलप्रमाणे आहे. 

 कोकण जिभार् :- कोकण पवभागात रत्नापगरी व ससधदुगूण या दोन पजल्हयाांसाठी पकमान गरजा        
कायणक्रम यामधनू पशवकालीन पाणी साठवण योजनेसाठी ` 62.29 लाख इतका अपतपरक्त पनधी उपलब्ध 
झाला होता. 

 

 पणेु जिभार् :-  सोलापरू व कोल्हापरू या दोन पजल्हयाांसाठी पकमान गरजा कायणक्रमामधनू पशवकालीन 
पाणी साठवण या योजनेसाठी ` 240.52 लाख इतका अपतपरक्त पनधी उपलब्ध झाला होता. 
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जिभार् 
 

जििकालीन पाणी साठिण 
योिनेसाठी उपलब्ध झालेला  

जनधी 

जििकालीन पाणी साठिण 
योिनेिरील खर्ग 

कोकण 0 0 

पणेु 10* 10.00 

नापशक 30 28.85 

औरांगाबाद 80 63.50 

अमरावती 0 0 

नागपरू 0 0.80* 

एकूण 120 103.15 



 
      

 नाजिक जिभार् :- जळगाव पजल्हयासाठी  सन 2009-10 व 2010-11 मध्ये जनजाती क्षेत्र योजनेखाली   
` 8.08 लाख इतका अपतपरक्त पनधी उपलब्ध झाला होता. 

 

 औरांर्ाबाद जिभार् :- सहगोली पजल्हयासाठी पवशेष घटक योजना, रोजगार हमी योजना व पकमान गरजा 
कायणक्रम या योजनाांमधनू  पशवकालीन पाणी साठवण या योजनेसाठी ` 322.93 लाख इतका अपतपरक्त 
पनधी उपलब्ध झाला होता, तर लातरू पजल्हयाकपरता पवशेष घटक योजनेखाली ` 3.48 लाख इतका 
अपतपरक्त पनधी उपलब्ध  झाला होता. 

 

 अमरािती जिभार् :- यवतमाळ पजल्हयासाठी पवशेष घटक योजना, पकमान गरजा कायणक्रम व आपदवासी 
उपयोजना या योजनाांमधनू पशवकालीन पाणी साठवण या योजनेसाठी ` 18.99 लाख इतका अपतपरक्त 
पनधी उपलब्ध झाला होता. 

 

 नार्परू जिभार् :- नागपरू पजल्हयासाठी  पकमान गरजा कायणक्रम, पवशेष घटक योजना व टीएसपी या 
योजनाांमधनू  “पशवकालीन पाणी साठवण योजना” या योजनेसाठी ` 18.56 लाख इतका अपतपरक्त पनधी 
उपलब्ध झाला होता. गोंपदया पजल्हयाकपरता सन 2010-11 साठी पवशेष घटक योजना या योजनेखाली      
` 1.05 लाख इतका अपतपरक्त पनधी उपलब्ध झाला होता, तर वधा पजल्हयासाठी पवशेष घटक योजना व 
पकमान गरजा कायणक्रम या योजनाांमधनू ` 73.16 लाख इतका अपतपरक्त पनधी उपलब्ध झाला होता. 

 

4.11  “पशवकालीन पाणी साठवण योजना” या योजनेमधून सहा (18 टक्के) पजल्हा पपरषदाांनी पपण्याच्या पाण्यासाठी 
उपयकु्त अशी गावाांतगणत गावतळी  बाांधल्याचे पदसनू आले.  
 

4.12    पशवकालीन पाणी साठवण योजनेमधनू बाांधण्यात आलेल्या गावतळयाांचा तपशील तक्ता क्र.4.5 मध्ये 
पदला आहे. 

तक्ता 4.5 
जिभार् ि िषगजनहाय बाांधण्यात आलेल्या र्ाितळयाांर्ी सांख्या 

जिभार् 
र्ाितळयाांर्ी सांख्या 

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 
कोकण 2 5 25 21 13 
पणेु - - - - - 
नापशक - 2 3 14 5 
ओैरांगाबाद - - - - - 
अमरावती - 5 2 2 4 
नागपरू 7 4 2 - - 
एकूण 9 16 32 37 22 
 
4.13   शासनाकडून पवपवध योजनाांमधनू “पशवकालीन पाणी साठवण योजना” या योजनेखाली “गावतळी” 
बाांधण्यासाठी  पमळणारा पनधी परेुसा नाही असे 33 पैकी 23 (70 टक्के) पजल्हा पपरषदाांनी साांपगतले.  
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4.14   “सांत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अपभयान” या अांतगणत मागील पाच वषात बपक्षस पमळालेल्या गावाांची 
सांख्या व बपक्षस पमळालेल्या गावाांपैकी पकती गावात पशवकालीन पाणी साठवण योजना राबपवण्यात आली 
याबाबतचा पवभागपनहाय तपपशल तक्ता क्र.4.6 मध्ये पदला आहे. 

 

तक्ता 4.6 

सांत र्ाडरे्बाबा ग्राम स्िच्छता अजभयानाांतर्गत बजिस जमळालेल्या र्ािाांर्ी ि त्यापैकी जकती र्ािात जििकालीन 
पाणी साठिण योिना राबजिण्यात आली अिा र्ािाांर्ी िषगजनहाय सांख्या  

जिभार् 

सांत र्ाडरे्बाबा ग्राम स्िच्छता अजभयानाांतर्गत 
बजिसे जमळालेल्या र्ािाांर्ी सांख्या 

बजिस जमळालेल्या र्ािाांपैकी जििकालीन पाणी 
साठिण योिना राबजिण्यात आलेल्या र्ािाांर्ी 
सांख्या 

2006-
07 

2007-
08 

2008-
09 

2009-
10 

2010-
11 

एकूण 2006- 
07 

2007- 
08 

2008- 
09 

2009- 
10 

2010- 
11 

एकूण 

कोकण 135 135 135 135 135 675 1 1 5 17 38 62 
पणेु 47 45 45 48 40 225 5 2 5 4 2 18 
नापशक 30 23 22 21 23 119 0 1 0 0 0 1 
औरांगाबाद 117 124 127 123 128 619 20 17 18 24 30 109 
अमरावती 15 17 14 14 3 63 2 3 2 3 0 10 
नागपरू 52 43 42 46 44 227 5 2 2 3 3 15 
एकूण 396 387 385 387 373 1928 33 26 32 51 73 215 
 
4.15  पशवकालीन पाणी साठवण योजना राबपवण्यासाठी पजल्हास्तरावर अजण केलेल्या गावाांची आपण सांस््ाांची 
सांख्या याबाबतचा पवभागपनहाय तपशील तक्ता क्र.4.7 मध्ये पदला आहे. 
 

तक्ता 4.7 

जििकालीन पाणी साठिण योिना राबजिण्यासाठी अिग केलले्या र्ािाांर्ी/सांस््ाांर्ी 
 जिभार् ि िषगजनहाय माजहती 

जिभार् 
र्ािाांर्ी सांख्या सांस््ाांर्ी सांख्या 

2006-
07 

2007-
08 

2008-
09 

2009-
10 

2010- 
11 

2006-
07 

2007-
08 

2008-
09 

2009-
10 

2010-
11 

कोकण 23 11 78 98 128 0 0 0 0 0 
पणेु 64 111 151 117 124 34 139 97 62 35 
नाशिक 52 12 18 147 168 0 0 0 0 0 
ओैरांगाबाद 294 295 239 268 704 0 0 0 0 0 
अमरावती 149 56 105 196 212 109 43 16 54 81 
नागपरू 20 51 33 64 74 12 35 27 40 30 
एकूण 602 536 624 890 1410 155 217 140 156 146 
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4.16 पशवकालीन पाणी साठवण योजना राबपवण्यासाठी केलेल्या अजानसुार ज्या गावाांना व सांस््ाांना लाभ 
पमळाला त्याचा पवभागपनहाय तपशील तक्ता क्र.4.8 मध्ये पदला आहे. 
 

तक्ता 4.8 

जििकालीन पाणी साठिण योिना राबजिण्यासाठी केलले्या अिानसुार लाभ जमळालेल्या र्ािाांर्ी /सांस््ाांर्ी सांख्या  

जिभार् 
लाभ जमळालेल्या र्ािाांर्ी सांख्या लाभ जमळालेल्या सांस््ाांर्ी सांख्या 

2006- 
07 

2007- 
08 

2008- 
09 

2009-  
10 

2010-   
11 

2006- 
07 

2007- 
08 

2008- 
09 

2009-  
10 

2010-  
11 

कोकण 21 8 64 83 115 - - - - - 
पणेु 66* 67 67 37 101 - - - - - 
नाशिक 70* 19* 46* 165* 169* - - - - - 
ओैरांगाबाद 281 270 161 171 538 - - - - - 
अमरावती 142 51 49 134 247* 109 43 16 54 81 
नागपरू 10 41 20 49 57 2 25 14 25 22 
एकूण 590 456 407 639 1227 111 68 30 79 103 

*पजल्हास्तरीय सपमतीने पशफारस केलेली गावे (टांचाईग्रस्त गावे, कोरडे गेलेले स्त्रोत तसेच लोकप्रपतपनधीनी मागणी केलेली गावे ) याांचा 
समावेश करण्यात येतो. त्यामळेु प्राप्त अजांपेक्षा लाभ पदलेल्या गावाांची सांख्या जास्त पदसनू येते. 
 

4.17 पशवकालीन पाणी साठवण योजना गावामध्ये राबपवण्यासाठी सन 2006-07 ते 2010-11 या कालावधीत 
एकूण 4,062 गावाांनी अजण केलेला आहे. त्ापप, सवण पवभाग पवचारात घेता, या योजनेचा प्रत्यक्षात लाभ 
पमळालेली 3,319 (82 टक्के) गावे असल्याचे पदसनू येते.  
 

4.18 पशवकालीन पाणी साठवण योजना राबपवण्यासाठी नागपरू पवभाग वगळता उवणरीत कोणत्याही पवभागातनू 
वैयक्क्तक स्तरावर योजना राबपवण्यासाठी अजण केले नसल्याचे पदसनू आले. 
 

4.19  पशवकालीन पाणी साठवण योजनेअांतगणत सन 2006-07 ते 2010-11 या पाच वषात औरांगाबाद 
पवभागात सवापधक गावे जास्त टकँरमकु्त झालेली असल्याचे पदसनू आले. सवंकष पवचार करता, एकां दरीत या 
योजनेचा चाांगल्याप्रकारे पपरणाम झाल्याचे पदसनू आले. या योजनेमळेु सन 2006-07 ते 2010-11 या पाच वषात 
राज्यात एकूण 839 गावे टकँरमकु्त झाली असल्याचे पदसनू आले. 
 

4.20 पशवकालीन पाणी साठवण योजना हा कायणक्रम पजल्हयात यशस्वी होण्यासाठी प्रचार व प्रपसध्दी योग्य प्रकारे 
करण्यात आली असे 82 टक्के मखु्य कायणकारी अपधकाऱयाांनी साांपगतले. एकां दरीत हा कायणक्रम सवण पवभागामध्ये 
यशस्वीपणे राबपवण्यात आलेला आहे.  
 

4.21  पशवकालीन पाणी साठवण योजना पजल्हास्तरावर राबवून प्रत्येक गावात पपण्यासाठी पाण्याचा साठा करणे 
व गाव टकँरमकु्त करणे हा योजनेचा उदे्दश या मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी पनवड केलेल्या नमनुा 
आकडेवारीवरुन 94 टक्के सफल झाला असल्याचे पदसनू आले.  
 

4.22 पशवकालीन पाणी साठवण योजना राबपवताना स््ापनक पातळीवर काही अडचणी आल्या का, याबाबत 
मखु्य कायणकारी अपधकारी, पजल्हा पपरषद याांच्याकडून घेण्यात आलेल्या मापहतीवरुन 20 (61 टक्के) 
अपधकाऱयाांनी अडचणी आल्या, असे मत व्यक्त केले व 13 (39 टक्के) अपधकाऱयाांनी अडचणी आल्या नाहीत 
असे मत व्यक्त केले.  
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4.23 पशवकालीन पाणी साठवण योजनेचे पजल्हास्तरावर केलेल्या मलू्यमापन पाहणीच्यावेळी सदरील योजना 
राबपवत असताना प्रामखु्याने ज्या अडचणी पनमाण झाल्या, त्यामध्ये सवापधक ह्या गावातील भाांडणे या स्वरूपाच्या 
तर खालोखाल 25 टक्के अडचणी जागेच्या असल्याचे पदसनू आले. 
 

4.24 पशवकालीन पाणी साठवण योजना पणूण झाल्यानांतर त्या योजनेची ग्रामपांचायतीने देखभाल व दरुुस्ती योग्य 
प्रकारे न केल्यास ज्या प्रकारे कायणवाही करण्यात येते यामध्ये प्रामखु्याने 28 (85 टक्के) मखु्य कायणकारी अपधकारी 
याांनी सांबांपधत गटपवकास अपधकारी याांना कायणवाहीसाठी सचूना देणे, 2 (6 टक्के) मखु्य कायणकारी अपधकारी याांनी  
सांबांपधत ग्रामपांचायतीला देखभाल पनधी पदला नसल्यास मांजरू करणे व 3 (9 टक्के) मखु्य कायणकारी अपधकारी 
µÖÖÓ“ÖêÛú›æü®Ö इतर कायणवाही करण्यात येते असे पाहणीत पदसनू आले. 
 

4.25 पशवकालीन पाणी साठवण योजना राबपवण्यात आलेल्या गावाांमध्ये अशा स्वरुपाच्या अन्य काही योजना 
राबपवण्याच्या मागणीबाबत घेण्यात आलेल्या मापहतीवरुन 23 (70 टक्के) मखु्य कायणकारी अपधकारी याांनी 
गावामध्ये जनतेची अशाच प्रकारच्या आणखीन काही योजना राबपवण्याची मागणी असल्याचे पदसनू आले.  
 

* * * * * 
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प्रकरण - 5  
 

ग्रामसभेने ननयकु्त केलेल्या ग्राम पाणी परुवठा व स्वच्छता सनमतीनवषयी  
मानिती 

 

5.1 “शिवकालीन पाणी साठवण योजना” या योजनेच्या मलू्यमापन अभ्यासासाठी  “ग्राम पाणीपरुवठा व 
स्वच्छता सनमती” याांचेकडून सांकशलत करण्यात आलेल्या माशितीवर आधाशरत शवश्लेषण खालील 
पशरच्छेदाांमध्ये शदले आिे. 
 

5.2    शिवकालीन पाणी साठवण योजनेंतर्गत शनवडण्यात आलेल्या र्ावाांचा शवभार्शनिाय तपशिल खालील 
तक्ता क्र.5.1 मध्ये शदला आिे. 

तक्ता क्र. 5.1 

निवकालीन पाणी साठवण योजनेंतर्गत ननवडण्यात आलेली नवभार्ननिाय र्ाांवे 

नवभार् र्ावे 
कोकण 32 
पणेु 40 
नाशिक 40 
औरांर्ाबाद 64 
अमरावती 40 
नार्परू 42 
एकूण 258 
 
5.3 शिवकालीन पाणी साठवण योजनेंतर्गत मलू्यमापन पािणीसाठी शनवडण्यात आलेल्या र्ावाांसाठी 
प्राप्त झालेला शनधी व खचग याबाबतची शवभार्शनिाय माशिती तक्ता क्र.5.2 मध्ये शदली आिे.    
 

तक्ता क्र.5.2 

योजनेंतर्गत नवभार्ननिाय प्राप्त ननधी व खर्ग 

   (` लाखात) 
नवभार् 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 एकूण 

प्राप्त 
ननधी  

खर्ग प्राप्त 
ननधी  

खर्ग प्राप्त 
ननधी  

खर्ग प्राप्त 
ननधी  

खर्ग प्राप्त 
ननधी  

खर्ग प्राप्त 
ननधी  

खर्ग 

कोकण 14.62 12.27 0.26 0.26 37.22 38.05* 205.65 181.92 66.57 58.15 324.32 290.65 

पणेु 7.21 6.46 65.75 62.23 72.2 71.23 167.3 162.15 156.01 161.32* 468.47 463.39 

नाशिक 0.00 0.00 0.00 0.00 60.19 56.61 160.03 166.36* 100.22 100.15 320.44 323.12* 

औरांर्ाबाद 0.00 0.00 0.00 0.00 36.96 30.76 132.13 132.00 433.34 424.92 602.43 587.68 

अमरावती 0.00 0.00 7.93 7.93 85.68 84.55 215.88 214.54 140.86 138.82 450.35 445.84 

नार्परू 47.78 46.14 22.50 20.67 31.74 29.50 272.69 240.82 74.22 61.52 448.93 398.65 

एकूण 69.61 64.87 96.44 91.09 323.99 310.7 1153.7 1097.8 971.22 944.88 2614.96 2509.34 

*मार्ील वषाचा शिल्लक शनधी िा पढुील वषात खची टाकला असल्याने तरतदूीपेक्षा खचग जास्त शदसनू येत आिे. 



 
      
5.4 वरील तक्यातील माशितीवरुन असे शदसनू येते की, सन 2006-07 ते 2010-11 या कालावधीत या 
योजनेंतर्गत सवग शवभार्ाांसाठी प्राप्त झालेल्या एकूण शनधी पैकी 96 टक्के इतका शनधी खची पडला. सदर 
कालावधीत शवभार्शनिाय प्राप्त शनधी शवचारात घेता प्राप्त शनधीच्या प्रमाणात सवात अशधक खचग (101 
टक्के) नाशिक शवभार्ाने तर सवात कमी खचग (81 टक्के) नार्परू शवभार्ाने केला असल्याचे शदसनू आले. 
 

5.5 “शिवकालीन पाणी साठवण योजना” या योजनेच्या मलू्यमापन पािणीसाठी शनवड करण्यात 
आलेल्या एकूण 258 र्ावाांपैकी 187 (72 टक्के) र्ावाांमध्ये ग्रामसभेने “ग्राम पाणीपरुवठा व स्वच्छता 
सशमतीचे” अध्यक्ष म्िणनू “सरपांचाची” तर 71 (28 टक्के) र्ावाांमध्ये इतर सदस्य/व्यक्तींची शनवड 
करण्यात आल्याचे शदसनू आले. 
 

5.6 शिवकालीन पाणी साठवण योजनेच्या मलू्यमापन पािणीमध्ये र्ोळा करण्यात आलेल्या माशितीवरुन 
सवग शवभार् शवचारात घेता, एकूण 2,788 सदस्य सशमतीवर शनयकु्त करण्यात आल्याचे शदसनू आले. 
तथाशप, या योजनेच्या मार्गदिगक सचूनाांनसुार ग्राम पाणीपरुवठा व स्वच्छता सशमतीमध्ये 50 टक्के मशिला 
प्रशतशनधी असणे आवश्यक आिे. सदर सदस्याांमध्ये फक्त 1,150 (41 टक्केच) मशिला सदस्य असल्याचे 
शदसनू आले. 
 

5.7 या योजनेअांतर्गत 94 टक्के र्ावाांनी शनयोजन व कृती आराखडा तयार केला असल्याचे शदसनू आले. 
 

5.8 शिवकालीन पाणी साठवण योजनेअांतर्गत पाण्याचा वापर व शनयोजन आराखडा तयार करताना 94 
टक्के  ग्राम पाणी परुवठा व स्वच्छता सशमतयाांनी लाभार्थ्यांचा सिभार् घेतला असल्याचे शदसनू आले. 
 

5.9 शिवकालीन पाणी साठवण योजनेअांतर्गत घेण्यात आलेल्या पािणीनसुार कृशत आराखडा 
कायगक्रमाच्या अांमलबाजावणीत प्रामखु्याने ग्रामपांचायतीचा 40 टक्के, ग्राम पाणीपरुवठा व स्वच्छता सशमतयाांचा 
44 टक्के, र्ावातील मशिला मांडळे 4 टक्के, यवुक मांडळे 5 टक्के, ग्रामसभाांचा 8 टक्के व लाभधारकाांचा 
एक टक्का सिभार् असल्याचे शदसनू आले.  
 

5.10 या योजनेअांतर्गत प्राकलने व आराखडे तयार करताना शजल्िा पशरषदाांची (45 टक्के), भजूल सवेक्षण 
व शवकास यांत्रणाांची (52 टक्के), मिाराष्ट्र जीवन प्राशधकरणाची (1 टक्का), सेवाभावी सांस्था आशण खाजर्ी 
तज्ञ याांची (9 टक्के) अिी मदत घेतल्याचे शदसनू आले.  
 

5.11 शिवकालीन पाणी साठवण योजना राबशवण्यापवूी र्ावामध्ये शपण्याच्या पाण्याची टांचाई असलेल्या  
र्ावाबाबत शवभार्शनिाय  तपशिल खालील तक्ता क्र.5.3 मध्ये  देण्यात आला आिे. 

तक्ता क्र. 5.3 
नपण्याच्या पाण्यार्ी टांर्ाई असलेल्या र्ावाांर्ी नवभार्ननिाय सांख्या 

नवभार् 
नपण्याच्या पाण्यार्ी टांर्ाई असलेल्या र्ावाांर्ी सांख्या 

तीन वषग पार् वषग दिा वषग दिा वषापेक्षा अनधक 
कोकण 6 6 6 14 
पणेु 8 12 10 10 
नाशिक 16 6 3 15 
औरांर्ाबाद 14 26 11 13 
अमरावती 5 16 10 9 
नार्परू 8 7 8 19 
एकूण 57 73 48 80 
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 5.12 या पािणीकशरता शनवडण्यात आलेल्या र्ावाांपैकी  दिा वषग अथवा दिा पेक्षा अशधक वषे शपण्याच्या 
पाण्याची टांचाई असलेल्या र्ावाची सांख्या नार्परू व कोकण शवभार्ात सवात जास्त असल्याचे शदसनू येते. 
 

5.13 शिवकालीन पाणी साठवण योजनेअांतर्गत लोकसांख्येच्या प्रमाणात जल अांदाजपत्रक तयार केलेल्या 
र्ावाांचा शवभार्शनिाय तपशिल खालील तक्ता क्र.5.4 मध्ये शदला आिे. 
 

तक्ता क्र.5.4 

निवकालीन पाणी साठवण योजनेंतर्गत लोकसांख्येच्या प्रमाणात जल अांदाजपत्रक तयार केलले्या र्ावाांर्ा 
नवभार्ननिाय तपनिल 

 

नवभार् ननवड करण्यात    
आलेल्या र्ावाांर्ी   सांख्या 

लोकसांख्येच्या प्रमाणात जल 
अांदाज पत्रक तयार केलले्या 

र्ावाांर्ी सांख्या 

टक्के 

कोकण 32 29 91 
पणेु 40 34 85 
नाशिक 40 31 78 
औरांर्ाबाद 64 56 88 
अमरातवी 40 17 43 
नार्परू 42 35 83 
एकूण 258 202 78 
 
5.14 शिवकालीन पाणी साठवण योजनेंतर्गत मलू्यमापन पािणीसाठी शनवडण्यात आलेल्या 258 
र्ावाांपैकी 78 टक्के र्ावाांनी लोकसांख्येच्या प्रमाणात जल अांदाजपत्रक तयार केल्याचे शदसनू आले. 
शवभार्शनिाय शवचार केला असता, कोकण शवभार्ातील सवाशधक म्िणजे 91 टक्के र्ावाांनी तर अमरावती 
शवभार्ात केवळ 43 टक्के र्ावाांनी र्ावाच्या लोकसांख्येच्या प्रमाणात जल अांदाजपत्रक तयार केले 
असल्याचे शदसनू आले. 
 
5.15 र्ावामध्ये सध्याचे उपलब्ध पाणी व र्ावासाठी आवश्यक पाणी यातील तफावत दरू करण्यासाठीच्या 
उपाययोजनाांबाबत कोकण शवभार्ातील 100 टक्के, पणेु शवभार्ातील 83 टक्के, नाशिक शवभार्ातील     88 
टक्के, औरांर्ाबाद शवभार्ातील 77 टक्के, अमरावती शवभार्ातील 58 टक्के तर नार्परू शवभार्ातील 83 
टक्के र्ावाांनी माशिती तयार केल्याचे शदसनू आले. 
 

5.16 शिवकालीन पाणी साठवण योजनेअांतर्गत शनवडण्यात आलेल्या 258 र्ावाांपैकी 97 (कोकण-19, 
पणेु-13, नाशिक-10, औरांर्ाबाद-13, अमरावती-21 व  नार्परू-21) र्ावाांना “सांत र्ाडरे्बाबा ग्राम स्वच्छता 
अशभयान” अांतर्गत लाभ शमळाला असल्याचे शदसनू आले.  

 

5.17  शिवकालीन पाणी साठवण योजना राबशवण्यात आलेल्या र्ावाांमध्ये अिा स्वरुपाच्या अन्य कािी 
योजना राबशवण्याच्या मार्णीबाबत घेण्यात आलेल्या माशितीवरुन 236 (91 टक्के) ग्राम पाणी परुवठा व 
स्वच्छता सशमतयाांनी र्ावामध्ये अिाच पध्दतीच्या आणखी कािी योजना राबशवण्याची आवश्यकता असल्याचे 
साांशर्तले. 
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5.18   शिवकालीन पाणी साठवण योजनेअांतर्गत र्ावातील शपण्याच्या पाण्याच्या स्रोताांचे पनु:भगरण अथवा 
बळकटीकरण िोईल, अिाच उपाय योजनाांची शनवड करण्यात आली असल्याचे 83 टक्के ग्राम पाणी परुवठा 
व स्वच्छता सशमतयाांनी साांशर्तले. 
 

5.19 वािून जाणाऱ्या पावसाच्या पाण्यापैकी िक्य शततक्या पाण्याची शवशवध उपाय योजनाांद्वारे साठवण 
केली जात असल्याचे 74 टक्के सशमतयाांनी साांशर्तले. 
  

5.20 ग्राम पाणी परुवठा व स्वच्छता सशमतीकडून प्राप्त झालेल्या माशितीनसुार या योजनेंतर्गत जी कामे 
घेण्यात आली आिेत तयातील 98 टक्के कामे योग्य शठकाणी घेतली असल्याचे शदसनू आले. उवगशरत दोन 
टक्के कामात जारे्च्या अडचणीमळेु मळू कामाच्या शठकाणात बदल करावा लार्ल्याचे शदसनू आले. 
 

5.21 र्ावातील लोकाांच्या मार्णीनसुार पाणी परुवठा केला जातो काय याबाबत माशिती घेतली असता 
कोकण शवभार्ातील 91 टक्के, पणेु शवभार्ातील 73 टक्के, नाशिक शवभार्ातील 65 टक्के, औरांर्ाबाद 
शवभार्ातील 92 टक्के, अमरावती शवभार्ातील 68 टक्के व नार्परू शवभार्ातील 88 टक्के सशमतयाांनी 
र्ावातील लोकाांच्या मार्णीनसुार पाणी परुवठा केला जात असल्याचे साांशर्तले.  
 

5.22 र्ावातील कारखान्याांना पाणी वापरावर बांधने आणली असल्याचे, कोकण शवभार्ातील 31 टक्के, पणेु 
शवभार्ातील 79 टक्के, नाशिक शवभार्ातील 58 टक्के, औरांर्ाबाद शवभार्ातील 46 टक्के, अमरावती 
शवभार्ातील 41 टक्के व नार्परू शवभार्ातील 62 टक्के सशमतयाांनी साांशर्तले. 
 

5.23 शपण्याचे पाणी, ससचनासाठी वापरावयाचे पाणी आशण इतर वापरावयाचे पाणी याकशरता वेर्वेर्ळे कर 
आकारण्यात येतात काय? याबाबत प्राप्त झालेल्या माशितीवरुन 47 टक्के सशमतयाांनी वेर्वेर्ळे कर 
आकारण्यात येत असल्याचे साांशर्तले. 
 

5.24 र्ावातील कोणतया प्रकारच्या इमारतीत पाऊसपाणी सांकलनाचे स्रक्चसग घेण्याची तरतदू करण्यात 
आली आिे, याबाबतचा शवभार्शनिाय तपशिल तक्ता क्र.5.5 मध्ये शदला आिे. 

तक्ता क्र. 5.5 

नवभार् व इमारतींच्या प्रकारानसुार इमारतीत पाऊसपाणी सांकलनारे् स्रक्र्सग घेण्यार्ी तरतूद                 
करण्यात आलेल्या र्ावाांर्ा तपिील  

                                                                                 (सांख्या) 

नवभार् 
इमारतींर्ा प्रकार 

ग्रामपांर्ायत  प्राथनमक िाळा प्राथनमक आरोग्य 
कें द्र 

इतर 

कोकण 2 2 - 7 
पणेु 3 1 - - 
नाशिक 3 9 - 1 
औरांर्ाबाद 25 17 2 10 
अमरावती 20 6 - 14 
नार्परू 19 1 4 18 
एकूण 72 36 6 50 
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5.25 मलू्यमापन पािणीमध्ये प्राप्त माशितीवरुन, एकूण ग्रामपांचायतींपैकी सामाशजक लेखा पशरक्षण 
सशमतीमाफग त लेखा पशरक्षण करुन या योजनेचा दसुरा िप्ता शमळशवण्याकशरता 85 टक्के ग्रामपांचायतींकडून 
प्रस्ताव सादर करण्यात आले असल्याचे शदसनू आले. 
 

5.26  शिवकालीन पाणी साठवण योजनेच्या उपयकु्ततेबाबत मलू्यमापन पािणीमध्ये माशिती घेतली असता, 
97 टक्के सशमतयाांनी योजना र्ावाांसाठी अतयांत उपयकु्त असल्याचे साांशर्तले. 
 

5.27  शिवकालीन पाणी साठवण योजनेंतर्गत पणूग झालेल्या कामाांची देखभाल व दरुुस्ती व तयात येणाऱ्या 
अडचणी याबाबत शवभार्शनिाय माशिती तक्ता क्र. 5.6 मध्ये शदली आिे. 

तक्ता क्र. 5.6 

ग्रामपांर्ायतीकडून देखभाल व दरुुस्ती केलले्या र्ावाांर्ा व अडर्णींर्ा तपनिल 

नवभार् ग्रामपांर्ायतीकडून 
देखभाल व दरुुस्ती 
केलले्या र्ावाांर्ी 

सांख्या 

देखभाल व दरुुस्ती करताना येणा-या अडर्णी 
देखभाल ननधीर्ी 

कमतरता 
अकायगक्षम यांत्रणा इतर 

कोकण 30 2 - - 
पणेु 40 - - - 
नाशिक 32 7 - 1 
औरांर्ाबाद 56 8 1 - 
अमरावती 38 - 2 - 
नार्परू 33 9 7 1 
एकूण 229 26 10 2 
 
5.28 शिवकालीन पाणी साठवण योजनेंतर्गत पणूग झालेल्या कामाांची देखभाल व दरुुस्ती 89 टक्के 
ग्रामपांचायतींकडून करण्यात येत असल्याचे शदसनू आले. प्राप्त माशितीवरुन देखभाल व दरुुस्तीमध्ये 
प्रामखु्याने देखभाल शनधींची कमतरता व अकायगक्षम यांत्रणा या अडचणी असल्याचे शदसनू आले. 
 
 

                                                        * * * * * 
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प्रकरण - 6 
योजनेशी संबंधित लाभिारकांधिषयी माधिती 

6.1 शिवकालीन पाणी साठवण ही योजना राज्यात ग्रामीण भागात राबशवण्यात येत असल्याने या योजनेच्या 
मलु्यमापन अभ्यासासाठी मुुंबई व मुुंबई उपनगर हे शजल्हे वगळता राज्यातील उववशरत सवव 33 शजल्हयाुंची शनवड 
करण्यात आली. शनवडलेल्या प्रत्येक शजल्हयातनू या योजनेवर जास्तीत जास्त खचव झालेले दोन तालकेु याप्रमाणे 
एकूण 66 तालकुयाुंची शनवड करण्यात आली. शनवडलेल्या प्रत्येक तालकुयातनु या योजनेवर जास्तीत जास्त खचव 
झालेली चार गावे याप्रमाणे एकूण 264 गावे शनवडावयाची होती. तथाशप, गडधिरोली धजल्ियामध्ये धनिडलेल्या 
दोन्िी तालुक्यात प्रत्येकी एकाि गािात योजना राबधिण्यात आल्याने गडधिरोली धजल्ियातून आठ ऐिजी 
केिळ दोनि गािे पािणीसाठी उपलब्ि झाली. त्यामळेु 264 गािांऐिजी 258 गािांिी मलू्यमापन 
पािणीसाठी धनिड करण्यात आली. शनवडलेल्या प्रत्येक गावातील या योजनेचा लाभ शमळालेल्या लाभार्थ्यांपैकी 
यादचृ्च्िक पध्दतीने 10 लाभाथी याप्रमाणे या अभ्यासासाठी एकूण 2,580 लाभधारक शनवडण्यात आले. शनवड 
झालेल्या लाभार्थ्यांकडून प्राप्त झालेल्या माशहतीवर आधाशरत शवश्लेषण खालील पशरच्िेदाुंमध्ये शदले आहे.  

 

6.2 पाहणीसाठी शनवड झालेली गावे व लाभाथी याुंची शवभागशनहाय सुंख्या तकता क. 6.1 मध्ये देण्यात आली 
आहे.  

तक्ता क्र .6.1 
पािणीसाठी धनिड झालेली गािे ि लाभार्थी यांिी धिभागधनिाय संख्या 

धिभाग धनिडलेली गािे लाभार्थी 
कोकण 32 320 
पणेु 40 400 
नाशिक 40 400 
औरुंगाबाद 64 640 
अमरावती 40 400 
नागपरू 42 420 
एकूण 258 2,580 
 

6.3 शनवड झालेल्या गावाुंमध्ये शिवकालीन पाणी साठवण योजना राबशवण्यापवूी उपलब्ध असलेल्या शपण्याच्या 
पाण्याच्या स्रोताुंची शवभागशनहाय सुंख्या तकता क्र.6.2 मध्ये देण्यात आली आहे.  

तक्ता क्र. 6.2 
धनिड झालेल्या गािातील धपण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांिी धिभागधनिाय संख्या 

धिभाग धपण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांिी संख्या 
नदी तलाि धिधिर बोअरिेल इतर 

कोकण 16 26 91 40 11 
पणेु 1 16 61 123 24 
नाशिक 18 16 125 149 7 
औरुंगाबाद 14 18 85 119 26 
अमरावती 15 15 159 134 76 
नागपरू 2 15 434 189 32 
एकूण 66 106 955 754 176 



 
      

  

 
6.4 शिवकालीन पाणी साठवण योजनेव्यशतशरकत गावात शपण्याचे पाणी परेुिा प्रमाणात उपलब्ध आहे काय 
याबाबत लाभधारकाुंकडून माशहती घेतली असता, पाणी परेुिा प्रमाणात उपलब्ध नसल्याचे 59 टकके लाभार्थ्यांनी 
साुंशगतले. शवभागशनहाय शवचार केला असता कोकण शवभागात 72 टकके, पणेु शवभागात 88 टकके, नाशिक 
शवभागात 66 टकके आशण अमरावती शवभागात 83 टकके लाभार्थ्यांनी  गावात शपण्याचे पाणी परेुिा प्रमाणात 
उपलब्ध नसल्याचे साुंशगतले. औरुंगाबाद शवभागात 76 टकके तर नागपरु शवभागात 55 टकके लाभार्थ्यांनी शपण्याचे 
पाणी परेुिा प्रमाणात उपलब्ध असल्याचे साुंशगतले. 
 

6.5 “शिवकालीन पाणी साठवण योजना’’ या योजनेची लाभार्थ्यांना माशहती आहे काय?  याबाबत पाहणी दरम्यान 
शवचारणा करण्यात आली असता, लाभार्थ्यांकडून  शवभागशनहाय प्राप्त माशहती खालील तकता क्र. 6.3 मध्ये आहे.   
 

तक्ता क्र. 6.3 
योजनेधिषयी लाभार्थ्यांिी धिभागधनिाय टक्केिारी 

 

धिभाग योजनेच्या माधितीबाबत टक्केिारी 
िोय नािी अंशत: 

कोकण 81 6 13 
पणेु 81 19 0 
नाशिक 84 11 5 
औरुंगाबाद 69 22 9 
अमरावती 52 24 24 
नागपरू 69 21 10 
एकूण 72 18 10 
 

6.6 लाभधारकाुंकडून प्राप्त झालेल्या माशहतीवरुन 72 टकके लाभार्थ्यांना शिवकालीन पाणी साठवण या 
योजनेबाबत माशहती असल्याचे, 10 टकके लाभार्थ्यांना अुंित: माशहती असल्याचे तर 18 टकके लाभार्थ्यांना माशहती 
नसल्याचे आढळून आले. त्यामळेु शिवकालीन पाणी साठवण योजनेबाबत अशधक व्यापक प्रमाणात  जनजागतृी 
करण्याची आवश्यकता असल्याचे शदसनू येते. 
 

6.7 शिवकालीन पाणी साठवण योजनेबाबतची माशहती लाभधारकाुंना प्रामखु्याने ग्रामपुंचायत व त्या खालोखाल 
अनकु्रमे सरपुंच, प्रशसध्दीमाध्यमे, शजल्हा पशरषद, पाणी परुवठा व स्वच्िता शवभाग, इत्यादी मार्व त शमळाल्याचे शदसनू 
आले.  
 

6.8 लाभधारकाुंकडून प्राप्त झालेल्या माशहतीवरुन शिवकालीन पाणी साठवण येाजनेअुंतगवत घेण्यात आलेल्या 
कामाुंची उपयकुतता असल्याचे 95 टकके लाभधारकाुंनी साुंशगतले. शवभागशनहाय शवचार करता कोकण शवभागातील 
96 टकके, पणेु शवभागातील 98 टकके, नाशिक शवभागातील 95 टकके, औरुंगाबाद शवभागातील 94 टकके, 
अमरावती शवभागातील 95 टकके व नागपरू शवभागातील 92 टकके लाभधारकाुंनी योजनेंतगवत घेण्यात आलेली कामे 
उपयकुत असल्याचे साुंशगतले. सवंकष दचृ्टटने शवचार करता शिवकालीन पाणी साठवण योजना गावासाठी अत्युंत 
उपयकुत असल्याचे उपरोकत आकडेवारीवरुन शदसनू येते. 
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6.9 शिवकालीन पाणी साठवण योजनेचा 84 टकके लाभधारकाुंना लाभ झाला असल्याचे तर 16 टकके 
लाभधारकाुंना लाभ   झाला नसल्याचे शदसनू आले. 
 
6.10 शिवकालीन पाणी साठवण योजनेमळेु प्रामखु्याने, गावात उपलब्ध असलेल्या पाण्याच्या स्रोताुंच्या पातळीत 
वाढ झाली असल्याचे तसेच शवशवध उपाययोजनाुंमळेु  पाणी उपलब्ध होण्यास मदत झाली, असल्याचे लाभार्थ्यांनी 
साुंशगतले. 
 

6.11 शिवकालीन पाणी साठवण योजनेअुंतगवत केलेल्या सवेक्षणानसुार प्राप्त झालेल्या आकडेवारीवरुन 
शिवकालीन पाणी साठवण  योजना सरुु होण्यापवूी गावात शपण्याचे पाणी उपलब्ध  असल्याचे 88 टकके लाभार्थ्यांनी 
साुंशगतले. गावात उपलब्ध असलेल्या शपण्याच्या पाण्याच्या शवशवध स्रोताुंची शवभागशनहाय आकडेवारी तकता क्र.6.4 
मध्ये शदली आहे. 
 

 

तक्ता क्र. 6.4 

धपण्याच्या पाण्यािे धिभागधनिाय धिधिि स्रोत 
 

धिभाग धपण्याच्या पाण्यािे स्रोत 
धिधिर नदी तलाि िेकडमॅ इतर 

कोकण 91 16 26 0 11 
पणेु 61 1 16 0 24 
नाशिक 125 18 16 0 7 
औरुंगाबाद 85 14 18 0 26 
अमरावती 159 15 15 19 76 
नागपरू 434 2 15 10 32 
एकूण 955 66 106 29 176 
 
6.12 प्राप्त माशहतीवरुन असे शदसनू येते की, गावातील उपलब्ध पाण्याच्या स्रोतामध्ये प्रामखु्याने शवशहर 72 टकके, 
त्याखालोखाल  नदी, तलाव व चेकडमॅ अनकु्रमे 5, 8 व 2 टकके तर इतर स्रोताद्वारे 13 टकके असे  स्रोत असल्याचे 
शदसनू आले. 
 

6.13 मलू्यमापन पाहणीमध्ये उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीवरुन 83 टकके लाभधारकाुंनी  शसचुंनाकशरता 
आवश्यक तेवढे पाणी उपलब्ध होत नसल्याचे साुंशगतले. 
 
6.14 ससचनाकशरता उपलब्ध असलेल्या पाण्याच्या स्रोताुंची शवभागशनहाय माशहती तकता क्र.6.5 मध्ये  शदली आहे. 
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तक्ता क्र. 6.5 

धसिंनाकधरता उपलब्ि पाण्याच्या स्रोतांिा धिभागधनिाय तपधशल.  
 

धिभाग ससिनाकधरता उपलब्ि पाण्यािे स्रोत 
धिधिर नदी तलाि िेकडमॅ इतर 

कोकण 0 8 14 0 0 
पणेु 14 1 0 0 2 
नाशिक 53 0 1 0 0 
औरुंगाबाद 62 7 18 0 1 
अमरावती 73 0 0 10 0 
नागपरू 79 2 15 10 3 
एकूण 281 18 48 20 6 
 

6.15  शिवकालीन पाणी साठवण योजनेचा लाभ लाभधारकाुंना शकती प्रमाणात होतो याबाबत शवभागशनहाय 
माशहती तकता क्र.6.6 मध्ये देण्यात आलेली असनू लाभाचे प्रमाण सोबतच्या आलेखामध्ये दिवशवण्यात आले आहे. 

तक्ता क्र. 6.6 

धशिकालीन योजनेिा धिभागधनिाय लाभिारकांना 
धमळालेला लाभ 

 
 
6.16 शवभागशनहाय प्राप्त आकडेवारीवरुन असे शदसनू येते की,योजनेचा पणूवत:  लाभ शमळत असल्याचे 34 
टकके, अुंित: लाभ शमळत असल्याचे 58 टकके, तर लाभ शमळत नसल्याचे साुंगणारे 8 टकके लाभाथी हाते.  
 
6.17 शिवकालीन पाणी साठवण योजनेअुंतगवत घेण्यात आलेल्या पाहणीवरुन असे शदसनू आले की, 46 टकके 
लाभधारकाुंना या योजनेमळेु परेुिा प्रमाणात पाणी उपलब्ध होत असल्याचे, तर 54 टकके लाभधारकाुंना अद्यापही 
परेुिा प्रमाणात पाणी उपलब्ध होत नसल्याचे शदसनू आले.  पाणी परेुिा प्रमाणात का उपलब्ध होत नाही, याची 
सशवस्तर माशहती लाभार्थ्यांकडून घेतली असता ज्या कारणामळेु पाणी परेुिा प्रमाणात  उपलब्ध होत नाही त्याबाबत 
लाभधारकाुंनी नमदू केलेल्या कारणाुंची  शवभागशनहाय आकडेवारी तकता क्र.6.7 मध्ये शदली आहे. 
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धिभाग लाभिारकांना धमळालले्या लाभािे प्रमाण 
पणूणत: अंशत: नािी 

कोकण 228 89 3 
पणेु 92 298 10 
नाशिक 93 266 41 
औरुंगाबाद 139 418 83 
अमरावती 99 262 39 
नागपरू 237 169 14 
एकूण 888 1502 190 



 
      

  

तक्ता क्र. 6.7 

परेुशा प्रमाणात पाणी उपलब्ि िोत नसल्यािी धिभागधनिाय कारणे 

               (सुंख्या) 

शवभाग 

कारणे 
पावसाचे प्रमाण 

कमी 
पाणी साठवण 
क्षमता कमी  

पाणी साठवण व परुवठा 
युंत्रणा खराब 

इतर 

कोकण - 50 24 - 
पणेु 173 131 10 - 
नाशिक 195 232 42 10 
औरुंगाबाद 190 147 56 14 
अमरावती 91 134 20 27 
नागपरू 47 45 79 3 
एकूण 696 739 231 54 
 
6.18 शवभागशनहाय प्राप्त आकडेवारीवरुन असे शदसनू येते की, कोकण शवभाग वगळता इतर शवभागात पाऊस 
कमी पडल्यामळेु 40 टकके, पाणी साठवण्याची कमी क्षमता या कारणामळेु 43 टकके, पाणी साठवण व परुवठा 
युंत्रणा खराब या कारणामळेु 13 टकके आशण इतर कारणाुंमळेु 4 टकके अिा कारणाुंमळेु पाणी परेुिा प्रमाणात 
उपलब्ध होत नसल्याचे लाभधारकाुंकडून साुंगण्यात आले. 
 

6.19  शिवकालीन पाणी साठवण योजनेच्या मलू्यमापन पाहणीवरुन पाणी टुंचाईवर मात करण्यासाठी ही योजना 
उपयकुत आहे असे साुंगणाऱ्या लाभधारकाुंचे प्रमाणे 91 टकके होते, तर 9 टकके लाभार्थ्यांनी ही योजना उपयकुत 
नसल्याचे साुंशगतले. सदर 9 टकके लाभार्थ्यांकडून याबाबतच्या कारणाुंचा िोध घेतला असनू त्याबाबतचा शवभाग व 
कारणशनहाय तपशिल तकता क्र.6.8 मध्ये शदला आहे. 

तक्ता क्र. 6.8 

पाणी टंिाईिर धशिकालीन पाणी साठिण योजना उपयकु्त नसल्यािी धिभागधनिाय कारणे  

                                                                                                                           (सुंख्या) 

धिभाग कारणे 
पाणी साठिण 
व्यिस्थर्थत िोत 

नािी 

देखभालीिर खिण 
जाथत िोतो 

गािात इतर पाणी  
योजना राबधिण्यात  

येत आिेत 

इतर 

कोकण 12 - 5 - 
पणेु 10 - - - 
नाशिक 1 - - - 
औरुंगाबाद 26 - 8 - 
अमरावती 30 - 10 - 
नागपरू 85 - 55 - 
एकूण 164 - 78 - 
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6.20 शिवकालीन पाणी साठवण योजना ही पाणी टुंचाईवर मात करण्यासाठी उपयकुत नाही असे साुंगणा-या 
लाभधारकाुंच्या माशहतीवरुन असे स्पटट होते की, प्रामखु्याने पाणी साठिण व्यिस्थर्थत िोत नािी ि गािात इतर 
पाणी योजना राबधिण्यात येत असल्यामळेु सदर योजना पाणी टुंचाईवर मात करण्यासाठी उपयकुत नसल्याचे 
लाभार्थ्यांनी साुंशगतले.  
 

6.21 शिवकालीन पाणी साठवण योजनेद्वारे प्राप्त होणारे पाणी शपण्यासाठी वापरल्यामळेु आरोग्यावर वाईट 
पशरणाम झाला नसल्याचे 93 टकके लाभधारकाुंनी साुंशगतले.  
 

6.22 शिवकालीन पाणी साठवण योजनेअुंतगवत उपलब्ध होणारे पाणी शपण्यायोग्य करण्यासाठी तत्परतेने 
करण्यात आलेली उपाय योजना  याबाबतचा शवभागशनहाय तपशिल तकता क्र.6.9 मध्ये शदला आहे. 

तक्ता क्र. 6.9 
तत्परतेने करण्यात आलेल्या उपाययोजनांिा धिभागधनिाय तपधशल 

धिभाग उपाय योजना 
पाण्यामध्ये जंतू नाशक औषिांिा िापर  

करण्यात आला 
आरोग्य कें द्राकडून औषिे    

घेण्यात आली 
इतर 

कोकण - -    - 
पणेु 47 -       - 
नाशिक - -        - 
औरुंगाबाद 13 2        6 
अमरावती 78 3        9 
नागपरू 14 -        - 
एकूण 152 5     15 
 

6.23 पाहणीमध्ये प्राप्त झालेल्या माशहतीवरुन शदसनू येते की, कोकण व नाशिक शवभाग वगळता उववशरत सवव 
शवभागाुंनी  पाण्यामध्ये जंतू नाशक औषिांिा िापर या उपाय योजनेचा जास्तीत जास्त वापर केल्याचे आढळून 
आले. कोकण व नाशिक शवभागात कोणत्याही  उपाय योजनाुंचा वापर केला नसल्याचे शदसनू आले. 
 

6.24 या योजनेअुंतगवत शनमाण झालेल्या अडचणींचे शनवारण करण्यासाठी ज्या युंत्रणेमार्व त उपाययोजना करण्यात 
आलेल्या आहेत, त्या युंत्रणाुंची  शवभागशनहाय माशहती तकता क्र.6.10 मध्ये शदली आहे. 

तक्ता क्र. 6.10 

अडिणींिे धनिारण केलले्या यंत्रणांिा धिभागधनिाय तपधशल 
धिभाग यंत्रणा 

प्रार्थधमक आरोग्य कें द्र धिरते आरोग्य पर्थके इतर 
कोकण - - - 
पणेु - 7 40 
नाशिक - - - 
औरुंगाबाद 4 - 15 
अमरावती 37 10 41 
नागपरू - - 14 
एकूण 41 17 110 
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6.25  शिवकालीन पाणी साठवण योजनेमध्ये शनमाण झालेल्या अडचणींचे शनवारण करण्यासाठी प्रार्थधमक 
आरोग्य कें द्र व धिरते आरोग्य पर्थके या दोन युंत्रणाुंव्यशतशरकत इतर युंत्रणाुंचा (65 टकके) वापर करुन 
उपाययोजना केल्याचे शदसनू आले. 
 

6.26 शिवकालीन पाणी साठवण योजनेद्वारे जी कामे घेण्यात आली आहेत त्या कामाुंची गणुवत्ता व उपयोशगता 
याुंचा दजा याबाबत लाभधारकाुंकडून घेण्यात आलेल्या माशहतीचा तपशिल तकता क्र.6.11 मध्ये शदला आहे. 

तक्ता क्र. 6.11 

योजनेअंतगणत घेण्यात आलेल्या कामांिी गणुित्ता ि दजा यािा धिभागधनिाय तपशील 

           (संख्या) 
धिभाग कामािी गणुित्ता ि दजा 

उत्कृष्ट मध्यम धनकृष्ट 
कोकण 213 98 9 
पणेु 324 55 21 
नाशिक 218 165 17 
औरुंगाबाद 280 342 18 
अमरावती 133 247 20 
नागपरू 246 171 3 
एकूण 1414 1078 88 
 

6.27 शिवकालीन पाणी साठवण या योजनेअुंतगवत घेण्यात आलेल्या कामाुंच्या  गणुवत्ता व दजाबाबत माशहती 
घेतली असता, 55 टकके लाभार्थ्यांनी कामाची गणुवत्ता व दजा  ‘उत्कृटट’ असल्याचे साुंशगतले. कामाची गणुवत्ता व 
दजा ‘मध्यम’ असल्याचे 42 टकके, तर कामाुंची गणुवत्ता व दजा ‘शनकृटट’ असल्याचे 3 टकके लाभार्थ्यांनी साुंशगतले.  
शवभागशनहाय कामाची गणुवत्ता व दजाची माशहती घेतली  असता पणेु शवभागात ‘उत्कृटट’ गणुवत्ता व दजा याचे  
प्रमाण सवाशधक 23 टकके होते.  
 

6.28 शिवकालीन पाणी साठवण योजनेप्रमाणे आणखी एखादी योजना आपल्या गावामध्ये राबशवणे आवश्यक 
आहे काय याबाबत लाभधारकाुंकडुन माशहती घेतली असता 90 टकके लाभधारकाुंनी  याच प्रकारची 
 आणखी एखादी योजना राबशवणे आवश्यक आहे, असे साुंशगतले. 
  

6.29 ग्राम पाणीपरुवठा व स्वच्िता सशमतीमध्ये ‘स्थाशनक मशहला मुंडळ’, ‘यवुक मुंडळ’, ‘शक्रडा मुंडळ’ याुंचा 
सहभाग होता असे 84 टकके लाभधारकाुंनी शदलेल्या माशहतीवरुन शदसनू आले. 
 

6.30 शिवकालीन पाणी साठवण योजनेअुंतगवत मलू्यमापन  पाहणीमध्ये  ससचनासाठी/िेतीसाठी व शपण्याच्या 
पाण्यासाठी वेगळा कर द्यावा लागत नाही असे 63 टकके लाभार्थ्यांनी साुंशगतले. उववशरत 37 टकके लाभार्थ्यांनी  
शसचुंनासाठी/िेतीसाठी व शपण्याच्या पाण्यासाठी वार्षषक िलु्क वेगवेगळे आकारले जात असल्याचे साुंशगतले. यात 
ससचनासाठी/िेतीसाठी ` 60 ते ` 2,000 इतके िलु्क आकारण्यात येते, तर शपण्याच्या पाण्यासाठी साधारणत: 
 ` 75 ते  ` 720 इतके िलु्क आकारण्यात येत असल्याचे प्राप्त माशहतीवरुन शदसनू आले. 
 

6.31 शिवकालीन पाणी साठवण योजनेची गावातील लोकाुंना माशहती होण्याकशरता सशमतीने ज्या प्रचार व प्रशसध्दी 
माध्यमाुंचा वापर केला त्याची शवभागशनहाय माशहती तकता क्र.6.12 मध्ये शदली आहे. 
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तक्ता क्र. 6.12 

प्रिार ि प्रधसध्दी माध्यमांिा धिभागधनिाय तपधशल 
(सुंख्या) 

धिभाग 
प्रिार ि प्रधसध्दी माध्यमे 

टी.व्िी ितणमानपते्र पोथटसण ग्रामपंिायत नोटीस 
बोडण 

कोकण 0 0 10 319 
पणेु 0 0 91 400 
नाशिक 0 2 3 395 
औरुंगाबाद 73 3 12 552 
अमरावती 10 50 15 325 
नागपरू 0 0 2 418 
एकूण 83 55 133 2409 
 

6.32 शिवकालीन पाणी साठवण योजनेची गावातील लोकाना माशहती होण्यासाठी सशमतीने ज्या प्रचार माध्यमाुंचा 
वापर केला त्यामध्ये ग्रामपुंचायत नोटीस बोडवचा वापर 90 टकके करण्यात आल्याचे लाभार्थ्यांनी शदलेल्या 
माशहतीवरुन शदसनू आले. म्हणजे शिवकालीन पाणी साठवण योजनेची गावातील लोकाुंना माशहती होण्यासाठी 
प्रामखु्याने ग्रामपुंचायत नोटीस बोडव माध्यमाचा जास्तीत जास्त उपयोग झालेला शदसतो.  
 

6.33 शिवकालीन पाणी साठवण योजनेच्या मलू्यमापन पाहणीमध्ये लाभार्थ्यांनी शदलेल्या माशहतीवरुन या 
योजनेद्वारे साठवण केलेल्या पाण्यातनू िेतीसाठी 3 ते 5 मशहने व शपण्यासाठी 7 ते 9 मशहने पाणी उपलब्ध होत 
असल्याचे शदसनू येते. 
 

6.34 शिवकालीन पाणी साठवण योजना राबशवण्यात आल्यानुंतर पाहणीसाठी शनवडलेल्या गावाुंपैकी 71 टकके  
गावे टकँर मकुत झाली असल्याचे लाभार्थ्यांनी शदलेल्या माशहतीवरुन शदसनू आले. 
   

6.35 ज्या कारणाुंमळेु उववशरत 29 टकके गावे टकँर मकुत झालेली नाहीत त्यामध्ये प्रामखु्याने पाऊस कमी झाल्याने 
पाणी साठवण कमी झाले असे 41 टकके लाभधारकाुंनी साुंशगतले, तर गावाुंमध्ये साठवणकूीची क्षमता कमी 
असल्याचे 59 टकके लाभधारकाुंनी साुंशगतले. त्यामळेु ज्या गावामध्ये पाणी साठवणकूीची  क्षमता कमी आहे तेथे ही  
क्षमता वाढशवणे आवश्यक आहे, जेणे करुन पाऊस कमी पडला तरी पडलेल्या पावसामळेु जे पाणी शमळेल ते जास्त 
प्रमाणात साठवल्याने गावे काही प्रमाणात टकँरमकुत होण्यास मदत होईल.  
 

6.36 शिवकालीन पाणी साठवण योजनेंतगवत साठशवलेले पावसाचे पाणी स्वच्ि व िधु्द करण्यासाठी प्रामखु्याने 
ग्रामपुंचायतीमार्व त खचव केला जातो असे, 84 टकके लाभधारकाुंनी साुंशगतले.  
 

6.37 शिवकालीन पाणी साठवण योजनेअुंतगवत साठशवलेले पावसाचे पाणी िधु्द व स्वच्ि करण्यासाठी ज्या 
उपाययोजना केल्या जातात त्यामध्ये प्रामखु्याने पाण्यामध्ये जुंतनूािकाुंचा वापर केला जातो असे 64 टकके 
लाभार्थ्यांनी, तर  पावसाळयापवूी साठवण करण्याची शठकाणे स्वच्ि केली जातात असे 31 टकके लाभार्थ्यांनी 
साुंशगतले. 

* * * * * 
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