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नमुना ताळेबंद 

गाव- मस्सा खु. तालुका- कळंब, जिल्हा– उस्मानाबाद 

१) गावाची माहहती –  

 

अक्ांश – 18 28’ 06.98” N   रेखांश – 70 59’ 49.09” E  

भौगोललक क्ेत्र – २४६३ हे. 

गावाची लोकसंख्या – ६३३४ 

िनावरांची संख्या – ८२२  शळे्या व मेंढ्या – ३५० कुक्कुट पालन – ८ 

पिजन्यमान –  

तालुका सरासरी पिजन्यमान – ७४० लम.लम. 

सवाजत िवळच ेमहसूल मंडळ (revenue circle) पिजन्यमापक – इत्कुर (गावाच्या ६-७ कक.लम. 
उत्तरेला जस्ित) 

तालुक्याच ेसरासरी पिजन्यमान िरी ७४० लम.लम. असले तरी गेल्या पाच वर्ाांमध्ये एकदाही 
७४० लम.लम. एवढे पिजन्यमान ाालेले नाही. २०१४ व २०१५ ही दषु्काळी वर्े होती. २०१६ व 
२०१७ मध्ये ५०० लम.लम. हून अधिक पिजन्यमान ाालेले हदसते.   
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मागील ५ वर्ाजच ेइत्कुर Circle च ेपिजन्यमान 

 

गावाच ेकाही नकाश े– 

अ) गावाचा Land use नकाशा (MRSAC) 

 

वरील नकाश्यात पपवळ्या रंगात दशजपवलेली िमीन खरीप पपकांची आहे. या िलमनीवर केवळ 
खरीप पपके घेतली िातात. करड्या व चोकलेटी रंगात दशजपवलेल्या िलमनीवर खरीप व रब्बी 
दोन्ही पपके घेतली िातात. गुलाबी मध्ये दशजपवलेली िलमन ही पडीक आहे. 

ब) गावाचा Soil नकाशा (MRSAC) 

खालील नकाश्यात पपवळ्या रंगात (clayey) दशजपवलेल्या िलमनीवर चांगल्या प्रकारची माती 
आहे. गडद पपवळ्या रंगात (gravelly sandy clay loam) दशजपवलेल्या िलमनीवर मध्यम 
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प्रकारची माती आहे व इतर (म्हणिेच ननळ्या व किकट ननळ्या) रंगात दशजपवलेल्या 
िलमनीवर खराब माती आहे. 

 

वरील नाकाश्यांवरून असे हदसते की सािारणपणे गावातील मोठ्या नाल्यांच्या िवळची िमीन 
ही शतेी कररता उत्तम आहे. म्हणिेच गावातील ननयोिन करतांना खराब मातीची िमीन व 
नाल्यापासून दरूची िमीन यावर काम करणे गरिेच ेआहे.  

वरील माती बद्दल ची माहहती व िमीन वापराबद्दल ची माहहती (िसे की खरीप क्ेत्र, रब्बी 
क्ेत्र इ.) या गोष्टी लशवार िेरी च्या माध्यमातून तपासून घ्याव्यात. या लशवाय सूक्ष्म 
पाणलोटाची सीमा, नदी-नाले, पपक पद्धती व गावातील चढ उतार या गोष्टी सुद्धा लशवार िेरी 
च्या वेळी लक्ात घेण्यात याव्या. 

पाण्याचा ताळेबंद –  

खाली मस्सा गावाचा ननयोिना पूवीचा व ननयोिना नंतरचा असे दोन पाण्याच े ताळेबंद 
आखण्यात आले आहेत. दोन्ही ताळेबंदा मध्ये ४९४ लम.लम. इतके पिजन्यमान गहृीत िरले 
आहे. गावातील सािारण पपक पद्धती गहृीत िरलेली आहे. या ताळेबंदा नसुार गावात पाण्याची 
तुट आहे असे हदसत.े ही तुट भागपवण्यासाठी पाण्याच ेननयोिन करून पुन्हा नवीन (ननयोिन 
पश्चातचा) ताळेबंद आखण्यात आला आहे. नवीन ताळेबंदा नुसार व्यवजस्ित ननयोिन 
केल्यास पाण्याची तुट भागून अनतररक्त पाणी साठा उपलब्ि होऊ शकतो असे हदसते.  
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नियोजि परू्वीचा पाण्याचा ताळेबंद  

 
 
 

१. पजजन्यमािािे उपलब्ध होणारे पाणी 
 
१.१ पिजन्यमान   : ४९४ लम.लम. 
१.२ पाणलोट क्ेत्र   : २४६३ हे. 
 

१.३ उपलब्ि होणारे पाणी  = पाणलोट क्ेत्र  हे     पिजन्यमान  लम लम  

१००  टी.सी.एम.
      

     = 
४९४  २४६३

१००    टी.सी.एम. 
       
     = १२१६७.२  टी.सी.एम. 
 
 
२. पजजन्यामािामळेु ममळणारा अपधार्व 
 
(स्रेंि तक्ता आिारे) 
प्रपत्र क्र ३.१ – ५ टक्के पके्ा कमी उतार असलेल्या पाणलोट क्ेत्रासाठी 
प्रपत्र क्र ३.२ – ५ त े२० टक्के उतार असलेल्या पाणलोट क्ते्रासाठी 
प्रपत्र क्र ३.३ – २० टक्के पके्ा अधिक उतार असलेल्या पाणलोट क्ेत्रासाठी 
 
२.१ अपिाव काढणे – 
 
अ. क्र. पाणलोटाचा प्रकार क्ेत्र (हे.) प्रनत हे. अपिाव 

(टी.सी.एम.) 
एकुण अपिाव 
(टी.सी.एम.) 

१ उतार २० टक्के पेक्ा अधिक    

२ उतार ५ त े२० टक्के    

३ उतार ५ टक्के पेक्ा कमी २४६३ ०.३३३ ८२०.२ 

एकुण ८२०.२ 
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३. मदृ र्व जल सधंारण कामांमळेु होणारे पिुर्जरण 
 

अ.
क्र. 

कामाच ेनाव संख्या 
/ हे. 

बाष्पीभव
न (%) 

उवजररत 
उपलब्ि 
पाणी (%) 

एकुण 
साठवण 
क्मता 
(टी.सी.एम) 

पावसाळ्यातील 

एकुण भरण 
संख्या 

एकुण उपलब्ि होणारे 
पाणी (टी.सी.एम) 

(१) (२) (३) (४) (५) = 

१०० – (४) 
(६) (७) (८) = 

(६)x(५)/१००x(७) 
१ सलग 

समतल चर,  
खोल सलग 
समतल चर 

      

२ कंपाटजमेंट 
बंडडगं 

६४० ३० ७० २९१.२ १ २०३.८ 

३ शेत-तळे (no 
plastic) 

१० ५० ५० ७ १ ३.५ 

४ माती नाला 
बांि 

१२ ३० ७० १७ १ ११.९ 

५ सीमेंट नाला 
बांि 
(खोलीकरण) 

१७ ३० ७० १०२ १ ७१.४ 

 ल पा 
जलसंधारण 

      

६ सीमेंट नाला 
बांि 

      

७ पाार तलाव ५ ५० ५० ८० १ ४० 

 ल. पा. जज.प.       

८ के. टी. वेअर 
दरुूस्ती 

      

९ पाार तलाव 
दरुुस्ती 

      

१० नाला 
खोलीकरण व 
रंुदीकरण 

      

एकुण ३३०.६ 

पाार तलाव, 
कोल्हापूर पद्धत 
बंिारा, साठवण 
तलाव, लसचंन 
तलाव 

या सवज साठवण योिनांबाबत लघु पाटबंिारे संहहतमेिील (M.I. Manual) मागजदशजक 
सूचनांप्रमाणे पवद्यमान पररजस्ितीत ज्याप्रमाणे येवा काढणे व मोिमाप केले िात े
त्याप्रमाणे ककंवा सद्यजस्ितीत िी अद्ययावत केलेली पद्धत वापरून येवा, पाणी साठा व 
लसचंन क्मता काढल्या िात ेव प्रकल्प अहवालास मान्यता लमळत.े 
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४. पपण्याच्या पाण्याची एकुण गरज 
 
अ. 
क्र. 

बाब सखं्या आवश्यक पाणी 
प्रनत हदन (ललटर) 

एकुण आवश्यक पाणी (वापर्जक) 
 (टी.सी.एम) 

(१) (२) (३) (४) (५) = (३) x (४) x ३६५ / 
१०,०००००  

१ माणस े ६३३४ ५५  १२७.१५ 

२ िनावरे  ३५  १०.४७ 

३ शळे्या – मेंढ्या  ५  ०.६४ 

४ कुक्कुट पालन  २  ०.००५ 

एकुण १३८.३ 
 
५. खरीप हंगामातील पपकांसाठी पाण्याची गरज 
 
िल व भमूी व्यवस्िापन ससं्िा औरंगाबाद (WALMI) या ससं्िेकडील पसु्तीकेनसुार हवामान ननहाय 
प्रमखु पपकांच्या पाण्याची गरि आिारे पाणलोटातील सद्यजस्ितीतील खरीप हंगामातील लागवडी 
खालील असलेल्या सवज पपकांच्या उपलब्ि क्ते्राच्या आकडवेारीच्या आिारे पाण्याची गरि काढण्यात 
यावी. 
 
५.१ खरीप हंगामातील प्रमखु पपके 
 
अ.क्र. पपकाचे नाव क्ेत्र (हे.) 

 

आवश्यक पाणी 
प्रनत हे. (लम.लम) 

एकुण आवश्यक पाणी  
(टी.सी.एम.) 
 

(१) (२) (३) (४)  ३    ४ 
१००  

१ बािरी २१६ ३२५ ७०२ 

२ ख. ज्वारी १२९ ३७५ ४८३.८ 

३ मगु १२५ ३०० ३७५ 

४ उडडद १४५ ३०० ४३५ 

५ सोयाबीन ९१४ ४०० ३६५६ 

६ मका ५० ४५० २२५ 

७ ख. भईुमगु ० ५०० ० 

८ ख. सयुजिुल ० ४०० ० 

९ साळ, कारळे इ. ६८ ३०० २०४ 

एकुण १६४७  ६०८०.८ 
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५.२ खरीप भािीपाला पपके 
अ.क्र. पपकाचे नाव क्ेत्र 

(हे.) 
 

आवश्यक पाणी 
प्रनत हे. (लम.लम) 

एकुण आवश्यक पाणी  
(टी.सी.एम.) 

(१) (२) (३) (४)  ३    ४ 
१००  

१ ....    

एकुण  

 

५.३ खरीप हंगामातील लाब ंपपके 

 

खरीप हंगामातील काही पपकांची पेरणी खरीप हंगामाच्या सरुुवातीला होत ेव त्यांची कापणी रब्बी 
हंगामात, म्हणिेच डडसेंबर, िानेवारी ककवा िेब्रवुारी महहन्यात होत.े उदा. कापसू, तरू, हळद इत्यादी 
खालील तक्त्यामध्ये अश्या पपकांची माहहती भरावी 
 
अ.क्र. पपकाचे नाव क्ेत्र (हे.) 

 

आवश्यक पाणी 
प्रनत हे. (लम.लम) 

एकुण आवश्यक पाणी  
(टी.सी.एम.) 
 

(१) (२) (३) (४)  ३    ४ 
१००  

१ कापसू ४८ ७५० ३६० 

२ तरू- ५६ ६०० ३३६ 

एकुण   ६९६ 

 
 

५.४ वापर्जक पपके (िळ पपके / उस) 
 

खालील तक्त्यामध्ये गावातील एकुण वापर्जक पपके (ऊस, केळी इत्यादी) व िळबागा (आंबा, डालळंब 
द्राक्े इत्यादी) यांची माहहती भरावी.  

 
अ.क्र. पपकाचे नाव क्ेत्र 

(हे.) 
 

आवश्यक पाणी 
प्रनत हे. (लम.लम) 

एकुण आवश्यक पाणी  
(टी.सी.एम.) 
 

(१) (२) (३) (४)  ३    ४ 
१००  

१ ऊस (पाटाने) ९० २००० १८०० 

२ आंबा (हठबकने) ५५ ७२० ३९६ 
३     

एकुण २१९६ 
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*** आंबा या पपकासाठी वाल्मी तक्त्या प्रमाणे १२०० लम. लम. इतकी पाण्याची गरि आहे. परंत ुdrip 
चा वापर केल्यास ही गरि कमी होऊन ती मळू गरिचे्या ६०%, म्हणिेच ७२० लम.लम. इतकी गहृीत 
िरण्यात यावी. 
*** तसेच इतर पपकांसाठी सदु्धा drip अिवा sprinkler यांचा वापर होत असल्यास वरील प्रमाणे मळू 
पाण्याच्या गरिेच्या ६०% गरि िरण्यात यावी. 
 

टीप – खरीप हंगाम हा ४ महहन्यांचा असतो. खरीप हंगामाची पाण्याची गरि काढताना ७ त े८ महहने 
लांब पपकाचंी केवळ आिी (१/२) एवढी गरि खरीप हंगामासाठी पकडण्यात यावी. तसेच १२ महहने 
लांब पपकाचंी (वापर्जक ककवा िळ बागा) यांची केवळ एक-ततृीयांश (१/३) एवढी गरि पकडण्यात यावी. 
उवजररत गरि रब्बी हंगामातील पपकांच्या पाण्याच्या गरिे मध्ये पकडण्यात यावी. 
म्हणिेच वरील ताक्त्यांप्रमाणे  

 

खरीप हंगामासाठी पपकांिा लागणाऱ्या पाण्याची एकुण गरज 

= ५.१) [पणूज गरि] + ५.२) [पणूज गरि] + ५.३) [१/२ गरि] + ५.४) [१/३ गरि] 
= ६०८०.८ + ० + (६९६ / २) + (२१९६ / ३) 
= ६०८०.८ + ० + ३४८ + ७३२ 

= ७१६०.८ (टी.सी.एम.) 
 

५.५) खरीप हंगामामधील लांब र्व र्वापषजक पपकाचंी उर्वजररत गरज 

 

= लांब पपकाचंी उवजररत गरि + वापर्जक पपकाचंी उवजररत गरि 

= ५.३) [१/२ गरि] + ५.४) [२/३ गरि] 
= (६९६ / २) + (२१९६ * २ / ३) 
= ३४८ + १४६४ 

= १८१२ (टी.सी.एम.) 
 

**** र्वरील उर्वजररत गरज रब्बी हंगामातील पपकांच्या गरजे मध्ये पकडण्यात यार्वी. 
 
 

६. खरीप हंगामात सरंक्षित मसचंिासाठी आर्वश्यक पाणी साठा 
 

 सरंक्षक्त लसचंनासाठी आवश्यक  

  पाणीसाठा (टी.सी.एम)  =  ०.१ x खरीप हंगामातील  

      पपकांची पाण्याची गरि (टी.सी.एम) 
 

     = ०.१ x ७१६०.८ 

     = ७१६ टी.सी.एम. 
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७. खरीप हंगामासाठी पाण्याचा ताळेबदं 

 

 अ) अजस्तत्वातील मदृ व िल सिंारण कामांमळेु  

  उपलब्ि होणारे पाणी    -- ३३०.६ टी.सी.एम. 
   

 ब) खरीप हंगामात सरंक्षक्त लसचंनासाठी  

  पाण्याची गरि     -- ७१६ टी.सी.एम. 
  

 क) खरीप हंगामाशवेटी िल-सिंारण कामांमळेु  

    अनतररक्त पाणी साठा अ) – ब) -- ० टी.सी.एम. 
 

टीप - वरील अ) विा ब) ही सखं्या शनू्य पेक्ा कमी येत असल्यास क) मध्ये शनु्य ललहहण्यात यावे. 
  

 ड) खरीप हंगामाशवेटी नवीन कामे करून 

    अनतररक्त पाणी साठा ननमाजण  

    करण्याची गरि     ब) – अ) -- ३८५.४ टी.सी.एम. 
  
 

८. बबगर शतेी जममिीतिू होणारे पाण्याचे बाष्पीर्र्वि (र्वि-िेत्र, कुरण/गर्वत र्व पडिेत्र) 
 

अ.क्र. िलमनीचा प्रकार क्ेत्र (हे.) पाण्याचे 
बाष्पीभवन 
(लम.लम.) 

एकुण पाण्याचे 
बाष्पीभवन 

(टी.सी.एम.) 
(१) (२) (३) (४) (३)x(४)/१०० 
१ कायम पड / चाल ूपड / बबगर 

शतेी 
२०० ५० १०० 

२ कुरण / गवत / गायरान -- २००  

३ वन क्ेत्र -- ८००  

एकुण १०० 

  

९. रब्बी र्व उन्हाळी हंगामासाठी मशल्लक पाणी 

 
 

रब्बी व उन्हाळी हंगामासाठी उपलब्ि पाणी  टी सी एम 

  पिजन्यमानातनू उपलब्ि होणारे पाणी  मदु्दा क्र  १ नसुार 
  पिजन्यामानामळेु होणारा अपिाव   मदु्दा क्र  २ नसुार 
  पपण्याच्या पाण्याची गरि मदु्दा क्र  ४ नसुार 
  खरीप हंगामातील लागवडीखालील पपकांची गरि   मदु्दा क्र  ५ नसुार 
  बबगर शतेी िलमनीतनू होणारे पाण्याच ेबाष्पीभवन  मदु्दा क्र  ८ नसुार 
  खरीप हंगामातील सरंक्षक्त लसचंनासाठी पाण्याची गरि मदु्दा क्र  ६ नसुार 
  मदृ व िल सिंारण कामांमळेु उपलब्ि होणारे पाणी  मदु्दा क्र  ३ नसुार  
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रब्बी व उन्हाळी हंगामासाठी उपलब्ि पाणी  टी सी एम 

 १२१६७ २ ८२० २  १३८ ३ ७१६० ८ १०० ७१६ ३३० ६ 
 

       = ३५६३.१ टी.सी.एम.   

 

१०. रब्बी र्व उन्हाळी हंगामातील पपकांच्या पाण्याची गरज 

 

१०.१ रब्बी हंगामातील प्रमखु पपके 

 

अ.क्र. पपकाचे नाव क्ेत्र (हे.) 
 

आवश्यक पाणी 
प्रनत हे. (लम.लम) 

एकुण आवश्यक पाणी  
(टी.सी.एम.) 

 (१) (२) (३) २    ३ 
१००  

१ गहू ४५ ४५० २०२.५ 

२ हरभरा ३५८ ३२५ ११६३.५ 
३ र. ज्वारी २९० ४०० ११६० 
४ करडई ३० ३२५ ९७.५ 
५ मका ५२ ४५० २३४ 
६ .....    

एकुण   २८५७.५ 

 

१०.२ रब्बी हंगामातील भािीपाला पपके 

 

अ.क्र. पपकाचे नाव क्ेत्र (हे.) 
 

आवश्यक पाणी 
प्रनत हे. (लम.लम) 

एकुण आवश्यक पाणी  
(टी.सी.एम.) 

 (१) (२) (३) २    ३ 
१००  

१ .....    

२ .....    
एकुण    

१०.३ उन्हाळी हंगामातील पपके 

 

अ.क्र. पपकाचे नाव क्ेत्र (हे.) 
 

आवश्यक पाणी 
प्रनत हे. (लम.लम) 

एकुण आवश्यक पाणी  
(टी.सी.एम.) 

 (१) (२) (३) २    ३ 
१००  

१ भईुमगु १० ६०० ६० 

२ चारा पपके    
एकुण   ६० 

 



11 
 

 रब्बी र्व उन्हाळी हंगामातील पपकांच्या  

 पाण्याची एकुण गरज    

=  रब्बी र्व उन्हाळी हंगामातील पेरलेल्या पपकांच्या पाण्याची गरज [(१०.१) + (१०.२) + (१०.३)] 
 + 

 खरीप हंगामातील लांब पपके र्व र्वापषजक पपकाचंी उर्वजररत पाण्याची गरज [(५.५)] 
 

= (१०.१) + (१०.२) + (१०.३) + (५.५) 
= २८५७.५ + ० + ६० + १८१२ 

= ४७२९.५ टी.सी.एम. 
 
 

११. रब्बी र्व उन्हाळी हंगामाच्या शरे्वटी मशल्लक पाणी 
 

रब्बी व उन्हाळी हंगामाच्या शवेटी लशल्लक पाणी 
  रब्बी व उन्हाळी हंगामाच्या सरुुवातीला उपलब्ि पाणी  मदु्दा क्र ९ नसुार 
  रब्बी व उन्हाळी हंगामातील पपकांच्या पाण्याची गरि  मदु्दा क्र १० नसुार  

 

        = ३५६३.१ – ४७२९.५ 

 

        = - ११६६.४ टी.सी.एम. 
 

वरील सखं्या शनु्य पेक्ा कमी आहे. याचा अिज रब्बी व उन्हाळी पपकांच्या पाण्याची तटु आहे. 
म्हणिेच उपलब्ि पाण्यापके्ा गरि िास्त आहे. 
 

१२. रब्बी जल-र्वापर निदेशांक 

 

         = 
रब्बी व उन्हाळी हंगामातील पपकांच्या पाण्याची गरि

रब्बी व उन्हाळी हंगामासाठी लशल्लक पाणी  

 

   = 
४७२९ ५ टी सी एम 

३५६३ १ टी सी एम 
 

 

   = १.३२७ 

 

ननष्कर्ज 
 

रब्बी िल-वापर ननदेशांक हा  

 अ) १.० पेक्ा कमी आल्यास    -- सुरक्षक्त जस्िती 
 ब) १.० पेक्ा िास्त आल्यास    -- असुरक्षक्त जस्िती 
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१३. कृती आराखडा 

वरील पाण्याचा ताळेबदं व MRSAC आणण GSDA नी बनपवलेल्या नकाशांच्या आिारे गाव 
पाणलोटामध्ये घ्यावयाची नवीन मदृ व िल सिंारणाची कामे ननजश्चत करण्यात यावीत व त्यानसुार 
कृती आराखडा बनपवण्यात यावा. 

वरील प्रमाणे कृती आरखडा बनपवताना खालील प्रमखु उहद्दष्टे लक्ात घ्यावीत. प्रपत्र ब) “पाण्याचा 
ताळेबदं तयार करण्यासाठी मागजदशजक सूचना” या मध्ये खालील उद्दीष्टान्ची अधिक माहहती देण्यात 
आली आहे.  

 खरीपातील सरंक्षक्त लसचंनाची गरि परुपवणे 

 रब्बीतील लागवडीखालील क्ते्र वाढपवणे 

 खरीपाखालील क्ते्र वाढपवणे 

 रब्बी िल-वापर ननदेशांक आटोक्यात आणणे 

 वन क्ेत्र व उवजररत बबगर शतेी िलमनीवर मदृ सिंारणाची कामे करणे 

 पपण्याच्या पाण्याची बारा महहने सवाांना उपलब्िता करणे 

ग्राम सेवक / िलसरुक्क यांनी गावठाण नकाश्यावर सवज पपण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत (सवज वस्त्या / 
वाड्यांमिील) टाकणे व प्रत्येक स्त्रोतासाठी खालील माहहती भरावी 

स्रोत - र्वस्ती / 
र्वाडी चे िार्व  

स्थाि (lat, 
long)  

स्त्रोताचा 
प्रकार  

स्त्रोताची 
जस्थती  

पाण्याची 
उपलब्धता  

पाण्याचा 
दजाज  

....   आड /  

पवहीर / 
बोरवेल / 
हात पपं / 
न.पा.प.ु  

चाल ू / 
नादरुुस्त /  

बबघाड  

क् महहने  पपण्यास 
योग्य / 
अयोग्य  

....       

 

ग्राम सेवक / िल-सरुक्क यांच्या कडून ाालेल्या पपण्याच्या पाण्याच्या सवेक्णाच्या आिारे स्त्रोत 
बळकटीकरणासाठी कामे ननजश्चत करण्यात यावी. 
गावात नळ पाणी परुवठा योिना असल्यास नतच्या जस्िती ची नोंद घ्यावी (चाल ू / स्त्रोत कोरडा / 
कायमची बदं उन्हाळ्यात बदं / बबघाड / पाणी पपण्यास अयोग्य) व सवेक्णाची एक प्रत पाणी परुवठा 
पवभागाला देण्यात यावी.  
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पाण्याचे नियोजि 

 

वरील मस्सा गावाच्या पाण्याच्या ताळेबदंावरून अस ेलक्ष्यात येत ेकी रब्बी िल-वापर ननदेशांक हा १ 
पेक्ा िास्त आहे (१.३२७). याचा अिज असा की गावातील एकुण पाण्याची गरि ही एकुण उपलब्ि 
पाण्याच्या तलुनेत िास्त आहे. गावा मध्ये ११६७ टी.सी.एम. इतकी पाण्याची तटु आहे. 
 

यावर  ३ प्रकारे ननयोिन केले िाऊ शकत े

१) जल र्व मदृ सधंारण कामे हाती घेऊि पार्वसाचे जास्त पाणी अडर्विू पाण्याची उपलब्धता र्वाढपर्वणे 

 सदर गावामध्ये डोंगरी व उताराचा भाग अगदी कमी असल्यामळेु CCT, LBS या सारख े
क्ेत्रीय उपचार करणे शक्य नाही. परंत ुिमीन वापर नाकाशा व माती-प्रकार नकाशा वरून लक्ात येत े
की मोठ्या प्रमाणात खरीप क्ते्र जिि े आहे नति े खराब मातीच े प्रमाण िास्त आहे. त्यामळेु 
compartment bunding (क.ब.) सारखे उपचार केल्यास शतेातील पडलेल्या पावसाचे पनुभजरण होऊन 
मातीचा ओलावा िास्त काल हटकू शकतो व पावसाच्या खंडामध्ये खरीप पपकाच ेनकुसान कमी होऊ 
शकत.े 
 गावातील छोट्या नाल्यांवर cement bund (लस.ना.बा.) ककवा earthen bund (मा.ना.बा.) 
सारखे उपचार केल्यास िास्तीत-िास्त पावसाचे पाणी िलमनीत मरुून रब्बी हंगामामध्ये सपासची 
भिूल पातळी वाढण्यास मदत होऊ शकत.े िमीन वापर नकाशा व माती-प्रकार नकाशा बघनू या 
उपचारांचे स्िळ ननजश्चत केल्यास रब्बी खालील क्ेत्र वाढू शकत.े 
 

२) अजस्तत्र्वातील पपकांची पाण्याची गरज drip अथर्वा sprinkler च्या सहाय्यािे कमी करणे 

 गावातील ९० हेक्टर उसाला सध्या पाटाने पाणी देण्यात येत.े िर ९० हेक्टर ऊस drip खाली 
आणला तर प्रनत हेक्टरी ऊसा-मागे ८ TCM एवढे पाणी वाच ूशकत.े इतक्या पाण्यामध्ये सािारण २.५ 
हेक्टर िलमनीवर हरभऱ्या सारखे पपक घेता येऊ शकत.े 
 

३) कमी पाण्याची गरज असलेल्या पपकाचंी पपक-पद्धती अर्वलबंणे 

 गावातील उसा खालचे क्ते्र कमी केल्यास रब्बीतील काही क्ेत्र गहू ककवा हरभरा या सारख्या 
पपकाखाली येऊ शकत.े तसेच खरीप मध्ये मगु व उडडद या पपकांचे क्ेत्र ही वाढू शकत.े  

 तसेच खरीप हंगामात सोयाबीन हे पपक १०५ त े१२० हदवसांचे आहे तर मगु व उडडद सारखी 
पपके ही ७०-८० हदवसाचंी आहेत. तसेच मगु व उडडद या पपकांची पाण्याची गरि ही सोयाबीन 
पपकापेक्ा िोड्या िार प्रमाणात कमी आहे. गावातील सोयाबीन च ेक्ते्र हे सध्या ९१४ हे. इतके आहे. 
सोयाबीन खालील क्ेत्र कमी करून मगु व उडडद पपकांचे क्ेत्र वाढपवल्यास रब्बी हंगामातील पपके (िस े
कक हरभरा, ज्वारी इत्यादी) यांची लागवड लवकर करता येऊ शकत ेव या पपकानंा मातीतील लशल्लक 
ओलावा उपलब्ि होऊन रब्बी पपकाचंे उत्पादन वाढण्यास मदत होऊ शकत.े 
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वरील गोष्टी पाण्याचे ननयोिन डोल्यासामोर ठेऊन मांडलेल्या आहेत. त्या मध्ये बािार भाव, 
शतेकऱ्यांची मानलसकता त्यांच्या महत्वाकांक्ा इत्यादी गहृीत िरलेल्या नाहीत.  

  

या गोष्टी अमलात आणण्याकररता मस्सा गावाचा नवीन ताळेबदं खाली दशजपवलेला आहे. नमदू 
केल्याप्रमाणे िे बदल केल े आहेत त े निळा ठळक रंगामध्ये दाखपवलेल आहेत. सदर ताळेबदं व 
पाण्याचे ननयोिन हे काल्पननक आहे. गावातील शतेकऱ्यांनी एकत्र येऊन या वर चचाज करून 
ताळेबदंाच्या सहाय्याने सामहुहक ननणजय-प्रकक्रया करून अश्या प्रकारच े ननयोिन केल्यास गावाची 
पाण्याची पररजस्िती बदलण्यास मदत होऊ शकत.े 
 

ननयोिन पश्चात चा पाण्याचा ताळेबदं पढुील पानावर पहा – 
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नियोजि पश्चातचा पाण्याचा ताळेबंद  

 
 
 
 

१. पजजन्यमािािे उपलब्ध होणारे पाणी 
 
१.१ पिजन्यमान   : ४९४ लम.लम. 
१.२ पाणलोट क्ेत्र   : २४६३ हे. 
 

१.३ उपलब्ि होणारे पाणी  = पाणलोट क्ेत्र  हे     पिजन्यमान  लम लम  

१००  टी.सी.एम.
      

     = 
४९४  २४६३

१००    टी.सी.एम. 
       
     = १२१६७.२  टी.सी.एम. 
 
 
२. पजजन्यामािामळेु ममळणारा अपधार्व 
 
(स्रेंि तक्ता आिारे) 
प्रपत्र क्र ३.१ – ५ टक्के पके्ा कमी उतार असलेल्या पाणलोट क्ेत्रासाठी 
प्रपत्र क्र ३.२ – ५ त े२० टक्के उतार असलेल्या पाणलोट क्ते्रासाठी 
प्रपत्र क्र ३.३ – २० टक्के पके्ा अधिक उतार असलेल्या पाणलोट क्ते्रासाठी 
 
२.१ अपिाव काढणे – 
 
अ. क्र. पाणलोटाचा प्रकार क्ेत्र (हे.) प्रनत हे. अपिाव 

(टी.सी.एम.) 
एकुण अपिाव 
(टी.सी.एम.) 

१ उतार २० टक्के पेक्ा अधिक    

२ उतार ५ त े२० टक्के    

३ उतार ५ टक्के पेक्ा कमी २४६३ ०.३३३ ८२०.२ 

एकुण ८२०.२ 
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३. मदृ र्व जल सधंारण कामांमळेु होणारे पिुर्जरण 
 

अ.
क्र. 

कामाच ेनाव संख्या 
/ हे. 

बाष्पीभव
न (%) 

उवजररत 
उपलब्ि 
पाणी (%) 

एकुण 
साठवण 
क्मता 
(टी.सी.एम) 

पावसाळ्यातील 

एकुण भरण 
संख्या 

एकुण उपलब्ि होणारे 
पाणी (टी.सी.एम) 

(१) (२) (३) (४) (५) = 

१०० – (४) 
(६) (७) (८) = 

(६)x(५)/१००x(७) 
१ सलग 

समतल चर,  
खोल सलग 
समतल चर 

      

२ कंपाटजमेंट 
बंडडगं 

२१४० ३० ७० ९७३.७ १ ६८१.६ 

३ शेत-तळे (no 
plastic) 

१० ५० ५० ७ १ ३.५ 

४ माती नाला 
बांि 

१२ ३० ७० १७ १ ११.९ 

५ सीमेंट नाला 
बांि 
(खोलीकरण) 

२४ ३० ७० १३० १ ९१ 

 ल पा 
जलसंधारण 

      

६ सीमेंट नाला 
बांि 

      

७ पाार तलाव ५ ५० ५० ८० १ ४० 

 ल. पा. जज.प.       

८ के. टी. वेअर 
दरुूस्ती 

३ ३० ७० ४८ १ ३३.६ 

९ पाार तलाव 
दरुुस्ती 

      

१० नाला 
खोलीकरण व 
रंुदीकरण 

३७ ३० ७० ४४४ १ ३१०.८ 

एकुण १२५२.४ 

पाार तलाव, 
कोल्हापूर पद्धत 
बंिारा, साठवण 
तलाव, लसचंन 
तलाव 

या सवज साठवण योिनांबाबत लघु पाटबंिारे संहहतमेिील (M.I. Manual) मागजदशजक 
सूचनांप्रमाणे पवद्यमान पररजस्ितीत ज्याप्रमाणे येवा काढणे व मोिमाप केले िात े
त्याप्रमाणे ककंवा सद्यजस्ितीत िी अद्ययावत केलेली पद्धत वापरून येवा, पाणी साठा व 
लसचंन क्मता काढल्या िात ेव प्रकल्प अहवालास मान्यता लमळते. 
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४. पपण्याच्या पाण्याची एकुण गरज 
 
अ. 
क्र. 

बाब सखं्या आवश्यक पाणी 
प्रनत हदन (ललटर) 

एकुण आवश्यक पाणी (वापर्जक) 
 (टी.सी.एम) 

(१) (२) (३) (४) (५) = (३) x (४) x ३६५ / 
१०,०००००  

१ माणस े ६३३४ ५५  १२७.१५ 

२ िनावरे  ३५  १०.४७ 

३ शळे्या – मेंढ्या  ५  ०.६४ 

४ कुक्कुट पालन  २  ०.००५ 

एकुण १३८.३ 
 
५. खरीप हंगामातील पपकांसाठी पाण्याची गरज 
 
िल व भमूी व्यवस्िापन ससं्िा औरंगाबाद (WALMI) या ससं्िेकडील पसु्तीकेनसुार हवामान ननहाय 
प्रमखु पपकांच्या पाण्याची गरि आिारे पाणलोटातील सद्यजस्ितीतील खरीप हंगामातील लागवडी 
खालील असलेल्या सवज पपकांच्या उपलब्ि क्ते्राच्या आकडवेारीच्या आिारे पाण्याची गरि काढण्यात 
यावी. 
 
५.१ खरीप हंगामातील प्रमखु पपके 
 
अ.क्र. पपकाचे नाव क्ेत्र (हे.) 

 

आवश्यक पाणी 
प्रनत हे. (लम.लम) 

एकुण आवश्यक पाणी  
(टी.सी.एम.) 
 

(१) (२) (३) (४)  ३    ४ 
१००  

१ बािरी २१६ ३२५ ७०२ 

२ ख. ज्वारी १२९ ३७५ ४८३.८ 

३ मगु ३२५ ३०० ९७५ 

४ उडडद ३४५ ३०० १०३५ 

५ सोयाबीि ५१४ ४०० २०५६ 

६ मका ५० ४५० २२५ 

७ ख. भईुमगु ० ५०० ० 

८ ख. सयुजिुल ० ४०० ० 

९ साळ, कारळे इ. ६८ ३०० २०४ 

एकुण १६४७  ५६८०.८ 

 
 



18 
 

 

५.२ खरीप भािीपाला पपके 
अ.क्र. पपकाचे नाव क्ेत्र 

(हे.) 
 

आवश्यक पाणी 
प्रनत हे. (लम.लम) 

एकुण आवश्यक पाणी  
(टी.सी.एम.) 

(१) (२) (३) (४)  ३    ४ 
१००  

१ ....    

एकुण  

 

५.३ खरीप हंगामातील लाब ंपपके 

 

खरीप हंगामातील काही पपकांची पेरणी खरीप हंगामाच्या सरुुवातीला होत ेव त्यांची कापणी रब्बी 
हंगामात, म्हणिेच डडसेंबर, िानेवारी ककवा िेब्रवुारी महहन्यात होत.े उदा. कापसू, तरू, हळद इत्यादी 
खालील तक्त्यामध्ये अश्या पपकांची माहहती भरावी 
 
अ.क्र. पपकाचे नाव क्ेत्र (हे.) 

 

आवश्यक पाणी 
प्रनत हे. (लम.लम) 

एकुण आवश्यक पाणी  
(टी.सी.एम.) 
 

(१) (२) (३) (४)  ३    ४ 
१००  

१ कापसू ४८ ७५० ३६० 

२ तरू- ५६ ६०० ३३६ 

एकुण   ६९६ 

 
 

५.४ वापर्जक पपके (िळ पपके / उस) 
 

खालील तक्त्यामध्ये गावातील एकुण वापर्जक पपके (ऊस, केळी इत्यादी) व िळबागा (आंबा, डालळंब 
द्राक्े इत्यादी) यांची माहहती भरावी.  

 
अ.क्र. पपकाचे नाव क्ेत्र 

(हे.) 
 

आवश्यक पाणी 
प्रनत हे. (लम.लम) 

एकुण आवश्यक पाणी  
(टी.सी.एम.) 
 

(१) (२) (३) (४)  ३    ४ 
१००  

१ ऊस (ठठबकिे) ५० १२०० ६०० 

२ आंबा (हठबकने) ५५ ७२० ३९६ 
३     

एकुण ९९६ 
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*** आंबा या पपकासाठी वाल्मी तक्त्या प्रमाणे १२०० लम. लम. इतकी पाण्याची गरि आहे. परंत ुdrip 
चा वापर केल्यास ही गरि कमी होऊन ती मळू गरिचे्या ६०%, म्हणिेच ७२० लम.लम. इतकी गहृीत 
िरण्यात यावी. 
*** तसेच इतर पपकांसाठी सदु्धा drip अिवा sprinkler यांचा वापर होत असल्यास वरील प्रमाणे मळू 
पाण्याच्या गरिेच्या ६०% गरि िरण्यात यावी. 
 

टीप – खरीप हंगाम हा ४ महहन्यांचा असतो. खरीप हंगामाची पाण्याची गरि काढताना ७ त े८ महहने 
लांब पपकाचंी केवळ अिी (१/२) पाण्याची गरि खरीप हंगामासाठी पकडण्यात यावी. तसेच १२ महहने 
लांब पपकाचंी (वापर्जक ककवा िळ बागा) यांची केवळ एक-ततृीयांश (१/३) एवढी पाण्याची गरि 
पकडण्यात यावी. 
उवजररत गरि रब्बी हंगामातील पपकांच्या पाण्याच्या गरिे मध्ये पकडण्यात यावी. 
म्हणिेच वरील ताक्त्यांप्रमाणे  

 

खरीप हंगामासाठी पपकांिा लागणाऱ्या पाण्याची एकुण गरज 

= ५.१) [पणूज गरि] + ५.२) [पणूज गरि] + ५.३) [१/२ गरि] + ५.४) [१/३ गरि] 
= ५६८०.८ + ० + (६९६ / २) + (९९६ / ३) 
= ५६८०.८ + ० + ३४८ + ३३२ 

= ६३६०.८ (टी.सी.एम.) 
 

५.५) खरीप हंगामामधील लांब र्व र्वापषजक पपकाचंी उर्वजररत गरज 

 

= लांब पपकाचंी उवजररत गरि + वापर्जक पपकाचंी उवजररत गरि 

= ५.३) [१/२ गरि] + ५.४) [२/३ गरि] 
= (६९६ / २) + (९९६ * २ / ३) 
= ३४८ + ६६४ 

= १०१२ (टी.सी.एम.) 
 

**** र्वरील गरज रब्बी हंगामातील पपकांच्या गरजे मध्ये पकडण्यात यार्वी. 
 
 

६. खरीप हंगामात सरंक्षित मसचंिासाठी आर्वश्यक पाणी साठा 
 

 सरंक्षक्त लसचंनासाठी आवश्यक  

  पाणीसाठा (टी.सी.एम)  =  ०.१ x खरीप हंगामातील  

      पपकांची पाण्याची गरि (टी.सी.एम) 
 

     = ०.१ x ६३६०.८ 

     = ६३६ टी.सी.एम. 
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७. खरीप हंगामासाठी पाण्याचा ताळेबदं 

 

 अ) अजस्तत्वातील मदृ व िल सिंारण कामांमळेु  

  उपलब्ि होणारे पाणी    -- १२५२.४ टी.सी.एम. 
   

 ब) खरीप हंगामात सरंक्षक्त लसचंनासाठी  

  पाण्याची गरि     -- ६३६ टी.सी.एम. 
  

 क) खरीप हंगामाशवेटी िल-सिंारण कामांमळेु  

    अनतररक्त पाणी साठा अ) – ब) -- ६१६.४ टी.सी.एम. 
 

वरील प्रमाणे खरीप हंगामाच्या शवेटी ६१६.४ टी.सी.एम. इतका अनतररक्त पाणी साठा उपलब्ि होत 
आहे. हा पाणीसाठा रब्बी हंगामातील सरंक्षक्त लसचंन, तसेच रब्बी हंगामातील पपकाखालील क्ेत्र 
वाढपवण्यास उपयोगी येऊ शकतो. 
 
  

 ड) खरीप हंगामाशवेटी नवीन कामे करून 

    अनतररक्त पाणी साठा ननमाजण  

    करण्याची गरि     ब) – अ) -- ० टी.सी.एम. 
  

टीप - वरील ब) विा अ) ही सखं्या शनू्य पेक्ा कमी येत असल्यास ड) मध्ये शनु्य ललहहण्यात यावे. 
 

८. बबगर शतेी जममिीतिू होणारे पाण्याचे बाष्पीर्र्वि (र्वि-िेत्र, कुरण/गर्वत र्व पडिेत्र) 
 

अ.क्र. िलमनीचा प्रकार क्ेत्र (हे.) पाण्याचे 
बाष्पीभवन 
(लम.लम.) 

एकुण पाण्याचे 
बाष्पीभवन 

(टी.सी.एम.) 
(१) (२) (३) (४) (३)x(४)/१०० 
१ कायम पड / चाल ूपड / बबगर 

शतेी 
२०० ५० १०० 

२ कुरण / गवत / गायरान -- २००  

३ वन क्ेत्र -- ८००  

एकुण १०० 
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९. रब्बी र्व उन्हाळी हंगामासाठी मशल्लक पाणी 
 
 

रब्बी व उन्हाळी हंगामासाठी उपलब्ि पाणी  टी सी एम 

  पिजन्यमानातनू उपलब्ि होणारे पाणी  मदु्दा क्र  १ नसुार 
  पिजन्यामानामळेु होणारा अपिाव   मदु्दा क्र  २ नसुार 
  पपण्याच्या पाण्याची गरि मदु्दा क्र  ४ नसुार 
  खरीप हंगामातील लागवडीखालील पपकांची गरि   मदु्दा क्र  ५ नसुार 
  बबगर शतेी िलमनीतनू होणारे पाण्याच ेबाष्पीभवन  मदु्दा क्र  ८ नसुार 
  खरीप हंगामातील सरंक्षक्त लसचंनासाठी पाण्याची गरि मदु्दा क्र  ६ नसुार 
  मदृ व िल सिंारण कामांमळेु उपलब्ि होणारे पाणी  मदु्दा क्र  ३ नसुार  

 

 रब्बी व उन्हाळी हंगामासाठी उपलब्ि पाणी  टी सी एम  

 १२१६७ २ ८२० २  १३८ ३ ६३६० ८ १०० ६३६ १२५२ ४  
 
   = ५३६४.३ टी.सी.एम.   

 
 

१०. रब्बी र्व उन्हाळी हंगामातील पपकांच्या पाण्याची गरज 

 

१०.१ रब्बी हंगामातील प्रमखु पपके 

 

अ.क्र. पपकाचे नाव क्ेत्र (हे.) 
 

आवश्यक पाणी 
प्रनत हे. (लम.लम) 

एकुण आवश्यक पाणी  
(टी.सी.एम.) 

 (१) (२) (३) २    ३ 
१००  

१ गहू ९५ ४५० ४२७.५ 

२ हरभरा ४५८ ३२५ १४८८.५ 
३ र. ज्वारी २९० ४०० ११६० 
४ करडई ३० ३२५ ९७.५ 
५ मका ५२ ४५० २३४ 
६ .....    

एकुण   ३४०७.५ 

 

१०.२ रब्बी हंगामातील भािीपाला पपके 

 

अ.क्र. पपकाचे नाव क्ेत्र (हे.) 
 

आवश्यक पाणी 
प्रनत हे. (लम.लम) 

एकुण आवश्यक पाणी  
(टी.सी.एम.) 

 (१) (२) (३) २    ३ 
१००  

१ .....    

२ .....    
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एकुण    

१०.३ उन्हाळी हंगामातील पपके 

 

अ.क्र. पपकाचे नाव क्ेत्र (हे.) 
 

आवश्यक पाणी 
प्रनत हे. (लम.लम) 

एकुण आवश्यक पाणी  
(टी.सी.एम.) 

 (१) (२) (३) २    ३ 
१००  

१ भईुमगु १० ६०० ६० 

२ चारा पपके    
३ --    

एकुण   ६० 

 

 रब्बी र्व उन्हाळी हंगामातील पपकांच्या  

 पाण्याची एकुण गरज    

=  रब्बी र्व उन्हाळी हंगामातील पेरलेल्या पपकांच्या पाण्याची गरज [(१०.१) + (१०.२) + (१०.३)] 
 + 

 खरीप हंगामातील लांब पपके र्व र्वापषजक पपकाचंी उर्वजररत पाण्याची गरज [(५.५)] 
 

= (१०.१) + (१०.२) + (१०.३) + (५.५) 
= ३४०७.५ + ० + ६० + १०१२ 

= ४४७९.५ टी.सी.एम. 
 
 

११. रब्बी र्व उन्हाळी हंगामाच्या शरे्वटी मशल्लक पाणी 
 

रब्बी व उन्हाळी हंगामाच्या शवेटी लशल्लक पाणी 
  रब्बी व उन्हाळी हंगामाच्या सरुुवातीला उपलब्ि पाणी  मदु्दा क्र ९ नसुार 
  रब्बी व उन्हाळी हंगामातील पपकांच्या पाण्याची गरि  मदु्दा क्र १० नसुार  

 

        = ५३६४.३ –४४७९.५ 

 

        = (+) ८८४.८ टी.सी.एम. 
 

वरील सखं्या शनु्य पेक्ा कमी आहे. याचा अिज रब्बी व उन्हाळी पपकांच्या पाण्याची तटु आहे. 
म्हणिेच उपलब्ि पाण्यापके्ा गरि िास्त आहे. 
 
 

१२. रब्बी जल-र्वापर निदेशांक 

 

         = 
रब्बी व उन्हाळी हंगामातील पपकांच्या पाण्याची गरि

रब्बी व उन्हाळी हंगामासाठी लशल्लक पाणी  
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   = 
४४७९ ५ टी सी एम 

५३६४ ३ टी सी एम 
 

 

   = ०.८३५ 

 

ननष्कर्ज 
 

रब्बी िल-वापर ननदेशांक हा  

 अ) १.० पेक्ा कमी आल्यास    -- सुरक्षक्त जस्िती 
 ब) १.० पेक्ा िास्त आल्यास    -- असुरक्षक्त जस्िती 
 

 

वरील ३ नमदू केलेले मदु्द ेया प्रमाणे ननयोिन केल्यास रब्बी िल वापर ननदेशांक हा १ पके्ा कमी 
होतो हे वरील ताळेबदंावरून हदसनू येत े

 

वरील ननयोिनाप्रमाणे  

१) िल व मदृ सिंारण कामांतनू वाढलेला पाणी साठा    = ९२१.८ टी.सी.एम. 
२) drip व sprinkler च्या सहाय्याने कमी ाालेली पाण्याची गरि  

(उसाच ेक्ते्र कमी करून उवजररत क्ते्र drip खाली आणल्यामळेु)  = १२०० टी.सी.एम. 
३) पपक पद्धती मध्ये बदल (सोयाबीन चे क्ेत्र कमी करून  

मगु व उडडद पपकांच्या क्ेत्रात वाढ)       = ४०० टी.सी.एम. 
४) पपक पद्धती मध्ये बदल (हरभरा पपकाखालील क्ेत्रामध्ये 

१०० हे. वाढ व गहू पपकाखालील क्ेत्रामध्ये ५० हे. इतकी वाढ)  = -५५० टी.सी.एम. 
 

एकुण पाणी उपलब्ित ेमध्ये वाढ     = २५२१.८ – ५५०   

         = १९७१.८ टी.सी.एम. 
एकुण रब्बी क्ते्रामध्ये ाालेली वाढ 

(उसाच ेव सोयाबीनचे क्ते्र कमी होऊन  

हरभरा व गहू खालील क्ेत्रामध्ये वाढ)     = ११० हे.  

 

वरील पाणी उपलब्ित ेमिल्या वाढी मळेु ननयोिना पवूीच्या पाण्याची तटु भागनू अनतररक्त ८८४.८ 
टी.सी.एम. इतके पाणी लशल्लक राहत.े 


