
गाव पाणलोट आराखडा – मागगदर्गक  ुच ना (२०१८-१९) 

पाण्याचा ताळेबंद 
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१. पर्जन्यमानाने उपलब्ध होणारे पाणी 

१.१ पर्गन्यमान   : ___ मम.मम. 

१.२ पाणलोट क्षेत्र   : _____ हे. 

१.३ उपलब्ध होणारे पाणी  = पाणलोट क्षेत्र  हे     पर्गन्यमान  मम मम  

१००  टी.ुी.एम.
  

     =           

१००    टी.ुी.एम. 

     = _____   टी.ुी.एम. 

२. पर्जन्यामानामळेे ळमळणारा धपधा  

२.१ स्ट्रेंर् तक्ता आधारे 

प्रपत्र क्र २.१ – ५ टक्के  पके्षा क मी उतार अुलेल्या पाणलोट क्षेत्राुाठी 
प्रपत्र क्र २.२ – ५ त े२० टक्के  उतार अुलेल्या पाणलोट क्षते्राुाठी 
प्रपत्र क्र २.३ – २० टक्के  पके्षा अधधक  उतार अुलेल्या पाणलोट क्षते्राुाठी 
 
खालील तक्ता वापरून अपधाव क ाढावा – 

(टी.ुी.एम.) Thousand cubic meters (हर्ार घन मी.) 
अ. क्र. पाणलोटा ा प्रक ार क्षेत्र (हे.) प्रतत हे. अपधाव 

(टी.ुी.एम.) 

एक च ण अपधाव 

(टी.ुी.एम.) 

१ उतार ५ टक्के  पेक्षा क मी     

२ उतार ५ त े२० टक्के     

३ उतार २० टक्के  पेक्षा अधधक     

एक च ण  



२.२ इंग्ललु (Inglis) ुचत्रा प्रमाणे 

पर्गन्यमान १५०० मम.मम. पेक्षा र्ास्ट्त अुल्याु (म्हणर्े  अतत-पर्गन्या े ग्र्ल्हे, र्ुे क ी ठाणे, 
पालघर, रायगड, रत्नाधगरी व मुधंचदचगग, आणण ुातारा आणण क ोल्हापरू  ा अतत पग्च म भाग) Inglis 

या र्ास्ट्त्रज्ञाच्या पग्च म घाट आणण क ोक ण प्रदेर्ातील अयायाुावर आधातरत खालील ुतू्रा ा वापर 
क रून अपधाव क ाढण्यात यावा. 

Inglis ुतू्र वापरून अपधाव क ाढणे 

 धपधा  (से.ळम.) = ०.८५ x पर्जन्यमान (से.ळम. मध्ये) – ३०.५  

 एकेण धपधा  (टी.सी.एम.) = धपधा  (से.ळम.) x पाणलोट क्षेत्र (हे) / १० 

२.३ अपधाव टक्के वारी 

=  एक च ण अपधाव टी.ुी.एम. (२.१ अथवा २.२ प्रमाणे) / पर्गन्यामानाने उपलब्ध होणारे एक च ण पाणी 
(मचद्दा १ प्रमाणे) x १००  

३. प्रकल्पाप ूी झालेल्या मदृ   र्ल सधंारण कामांमळेे होणारे पनेर्जरण    पाणीसाठा 

३.१ खालील तक्त्याप्रमाणे ववववध र्ल व मदृ ुधंारण क ामां ी माहहती नमदू क रून तनममगत 
पाणीुाठा क ाढण्यात यावा. हा पाणीुाठा अग्स्ट्तत्वातील म्हणर्े  प्रक्ल्पापचवी झालेल्या र्ल व मदृ 
ुधंारण क ामांमचळे आहे हे लक्षात घ्यावे. 

 

अ.क्र
. 

क ामा  ेनाव झालेली 
क ामे 

ुंख्या / 
हे. 

एकू ण 

ुाठवण 
क्षमता 
(टी.ुी.ए
म) 

पावुाळ्या
तील 

एक च ण 
भरण 
ुंख्या 

प्रभावी  
ुाठवण 
क्षमता 
(टी.ुी.ए
म) 

बाष्पी
भवन 
(%) 

उवगतरत 
उपलब्ध 
पाणी (%) 

एक च ण 
उपलब्ध 
होणारे 
पाणीुाठा 
(टी.ुी.एम) 

(१) (२) (३) (४) (५) (6)  = 

(४) x(५) 
(7) (8) = 

१०० – (7) 
(9) = 
(6)x(8)/१०० 

१ ुलग ुमतल 
 र, 

  5 वेळा 
(क ोक ण) 

2 वेळा 
(इतर) 

 50 50  

2 खोल ुलग 
ुमतल  र 

  5 वेळा 
(क ोक ण) 

2 वेळा 
(इतर 

 50 50  

3 कं पाटगमेंट बंडडगं   2 वेळा  50 50  



 

अ.क्र
. 

क ामा  ेनाव झालेली 
क ामे 

ुंख्या / 
हे. 

एकू ण 

ुाठवण 
क्षमता 
(टी.ुी.ए
म) 

पावुाळ्या
तील 

एक च ण 
भरण 
ुंख्या 

प्रभावी  
ुाठवण 
क्षमता 
(टी.ुी.ए
म) 

बाष्पी
भवन 
(%) 

उवगतरत 
उपलब्ध 
पाणी (%) 

एक च ण 
उपलब्ध 
होणारे 
पाणीुाठा 
(टी.ुी.एम) 

(१) (२) (३) (४) (५) (6)  = 

(४) x(५) 
(7) (8) = 

१०० – (7) 
(9) = 
(6)x(8)/१०० 

4 ढाळी  ेबांध 
बंहदस्ट्ती 

  2 वेळा  50 50  

5 मर्गी   5 वेळा 
(क ोक ण) 

2 वेळा 
(इतर) 

 50 50  

6 र्ेततळे   2 वेळा  50 50  

7 बोडी   3 वेळा  50 50  

8 माती नाला 
बांध 

    30 70  

9 मुमेंट नाला 
बांध  
(अुल्याु 
खोलीक रणाुह) 

    30 70  

10 नाला 
खोलीक रण 

(स्ट्वतंत्र) 

    30 70  

 ल पा 
र्लसंधारण   
ल. पा. जर्.प. 

       

11 ुीमेंट नाला 
बांध (अुल्याु 
खोलीक रणाुह) 

    30 70  

12 नाला 
खोलीकरण 

(स् तंत्र) 

    30 70  

13 पाझर तलाव     30 70  

14 के . टी. वेअर     30 70  

15 गाव तलाव     30 70  

16 ुाठवण तलाव        

17 मु ंन तलाव        

18 उपुा मु ंन 
योर्ना 

       

19 वन तलाव        



 

अ.क्र
. 

क ामा  ेनाव झालेली 
क ामे 

ुंख्या / 
हे. 

एकू ण 

ुाठवण 
क्षमता 
(टी.ुी.ए
म) 

पावुाळ्या
तील 

एक च ण 
भरण 
ुंख्या 

प्रभावी  
ुाठवण 
क्षमता 
(टी.ुी.ए
म) 

बाष्पी
भवन 
(%) 

उवगतरत 
उपलब्ध 
पाणी (%) 

एक च ण 
उपलब्ध 
होणारे 
पाणीुाठा 
(टी.ुी.एम) 

(१) (२) (३) (४) (५) (6)  = 

(४) x(५) 
(7) (8) = 

१०० – (7) 
(9) = 
(6)x(8)/१०० 

20 वन तळे        

एक च ण  

क ोल्हापूर पद्धत बंधारा, ुाठवण तलाव, 
मु ंन तलाव, वळण बंधारा, उपुा 

मु ंन योर्ना 

या ुवग ुाठवण योर्नांबाबत लघच पाटबंधारे ुंहहतमेधील (M.I. 

Manual) मागगदर्गक  ुू नांप्रमाणे ववद्यमान पतरग्स्ट्थतीत ज्याप्रमाणे 
येवा क ाढला र्ातो व मोर्माप के ले र्ात ेत्याप्रमाणे ककं वा 
ुद्यग्स्ट्थतीत र्ी अद्ययावत के लेली पद्धत वापरून येवा, पाणी ुाठा 
व मु ंन क्षमता क ाढल्या र्ातात व प्रक ल्प अहवालाु मान्यता 
ममळत.ेत्याप्रमाणे आक ड ेतपाुून घ्यावेत. 

टीप –  

रक ाना क्र. ५ मधील आक डवेारी दर्गववताना पावुाळ्यातील भरण ुखं्या या क ायागलया े पतरपत्रक  हद. 
१३/१०/२०१५ अन्वये नमदू क रणे. 
 

वरील प्रमाणे तनमागण झाललेा पाणीुाठा हा खरीप व रब्बी दोन्ही हंगामातील ुरंक्षक्षत मु ंनाुाठी 
उपलब्ध आहे. यातील ५०% पाणीुाठा खरीप हंगामाुाठी व उवगतरत ५०% पाणीुाठा रब्बी हंगामाुाठी 
गहृीत धरण्यात यावा 
 

३.२) खरीप हंगामासाठी उपलब्ध पाणीसाठा  = ०.५ x एकेण उपलब्ध पाणीसाठा (३.१ प्रमाणे) 
      = ०.५ x ______   टी.सी.एम.  
      = ______ टी.सी.एम. 

३.३)  रब्बी हंगामासाठी उपलब्ध पाणीसाठा = ०.५ x एकेण उपलब्ध पाणीसाठा (३.१ प्रमाणे) 
      = ०.५ x ______   टी.सी.एम.  
      = ______ टी.सी.एम. 

४. पपण्याच्या पाण्याची एकेण गरर् 

 

अ. 
क्र. 

बाब ुखं्या आवचयक  पाणी 
प्रतत हदन (मलटर) 

एक च ण आवचयक  पाणी (वावषगक ) 
 (टी.ुी.एम) 

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

१ माणु े  ५५   

२ र्नावरे  ३५   



३ र्ळे्या – मेंढ्या  ५   

४ क च क्क च ट पालन  २   

५ ुावगर्तनक  हठक ाण ा 
वापर 

   

एक च ण  
टीप - (ुावगर्तनक  हठक ाणे – र्ाळा, महाववद्यालय, क ायागलये, हाटेल, उद्याने, बार्ारपेठा, क रमणूक  
क ें दे्र, मगंल क ायागलये, ुावगर्तनक  स्ट्वछतागहेृ, इ. ुाठी त्या घटक ा  े आक ारमान, स्ट्थातनक  
पतरस्ट्थीतीनूु ार प्रत्यक्ष वापर या आधारे आवचयक  पाणी वापर नमदू क रणेत याव.े) 
 

मदे्दा क्र. ५. खरीप हंगामातील पपकांसाठी पाण्याची गरर् 
 
र्ल व भमूी व्यवस्ट्थापन ुसं्ट्था औरंगाबाद (WALMI) या ुसं्ट्थेक डील पचस्ट्तीके नचु ार हवामान तनहाय 
प्रमचख वपक ांच्या पाण्या ी गरर् हदलेली आहे. पाणलोटातील ुद्यग्स्ट्थतीतील खरीप हंगामातील 
लागवडी खालील अुलले्या ुवग वपक ांच्या उपलब्ध क्षते्राच्या पाण्या ी गरर् वाल्मीच्या तक्त्याप्रमाणे 
क ाढावी (तक्त ेप्रपत्र १ मध्ये पान क्र. 29 त े36 वर ववववध वपक ांच्या पाण्या ी गरर् हदलेली आहे) 
 

५.१ खरीप हंगामातील प्रमचख वपके  
अ.क्र. वपक ा े नाव क्षेत्र (हे.) 

 

आवचयक  पाणी 
(मम.मम) 

एक च ण आवचयक  पाणी  
(टी.ुी.एम.) 
 

(१) (३) (४) (५)  ४    ५ 
१००  

१ बार्री    

२ खरीप बार्री    

३ मक ा    

४  मचग    

५ उडीद    

६ ुोयाबीन    

७ भईूमगू    

८  ारा वपके     

९ इतर    

एक च ण    

 
 

५.२ खरीप भार्ीपाला वपके  
अ.क्र. वपक ा े नाव क्षेत्र (हे.) 

 

आवचयक  पाणी 
प्रतत हे. (मम.मम) 

एक च ण आवचयक  पाणी  
(टी.ुी.एम.) 

(१) (२) (३) (४)  ३    ४ 
१००  



१ क ांदा    

3 टोमॅटो    

4 इतर    

एक च ण  

 

५.३ खरीप हंगामातील द्वी-हंगामी वपके  (क ापूु , तरू,  ममर ी, हळद इ.)  

[ज्या वपक ां ी पेरणी खरीप हंगामात होत ेपरंतच क ाढणी रब्बी हंगामात, डडुेम्बर / र्ानेवारी मध्ये होत,े 
अर्ी वपके  खालील तक्त्यामध्ये नमदू क रावीत] 
अ.क्र. वपक ा े नाव क्षेत्र (हे.) 

 

आवचयक  पाणी 
(मम.मम) 

एक च ण आवचयक  पाणी  
(टी.ुी.एम.) 
 

(१) (२) (३) (४)  ३    ४ 
१००  

१ क ापूु     

२ तरू    

३ इतर    

एक च ण    

 
 

५.४ वावषगक  वपके  (फळबागा, उु इ.) 
अ.क्र. वपक ा े नाव क्षेत्र (हे.) 

 

आवचयक  पाणी 
(मम.मम) 

एक च ण आवचयक  पाणी  
(टी.ुी.एम.) 
 

(१) (२) (३) (४)  ३    ४ 
१००  

१ ऊु     

२ डामळंब     
३ द्राक्ष े    

४ इतर    

एक च ण  

  
टीप –  

१) क ाही वपक ांुाठी (उदा. डामळंब, द्राक्षे, ऊु इ.) drip अथवा sprinkler  ा वापर होत अुल्याु 
वाल्मी तक्त्यामध्ये हदलले्या पाण्याच्या गरर्ेच्या ६०% गरर् धरण्यात यावी. म्हणर्े  उदाहरणास्ट्तव 
डामळंब या वपक ा ी गरर् वाल्मी तक्त्यामध्ये १२०० मम. मम. दर्गववली अुेल तर drip खालील गरर् 
६०% इतक ी, म्हणर् े १४०० x ०.६ = ८४० मम. मम. इतक ी  धरण्यात यावी.  

 

२) खरीप हंगाम हा ४ महहन्यां ा अुतो. खरीप हंगामा ी पाण्या ी गरर् क ाढताना ७ कक वा ८ महहने 
लांब म्हणर्े  द्वव-हंगामी (म्हणर् े क ापूु , तरू इ.) वपक ां ी के वळ अधी (१/२) पाण्या ी गरर् खरीप 



हंगामाुाठी र्ोडण्यात यावी. उवगतरत गरर् रब्बी हंगामातील वपक ांच्या पाण्याच्या गरर् े मध्ये 
र्ोडण्यात यावी. 
 

३) १२ महहने लांब वपक ा ंी (वावषगक  वपके  कक वा फळ बागा) या ंी के वळ एक -ततृीयांर् (१/३) एवढी 
पाण्या ी गरर् खरीप हंगामाुाठी र्ोडण्यात यावी. उवगतरत गरर् रब्बी हंगामातील वपक ांच्या पाण्याच्या 
गरर्े मध्ये र्ोडण्यात यावी. 
 

म्हणर्े  वरील तक्त्यांप्रमाणे -  

 

५.५) खरीप हंगामासाठी पपकांना लागणाऱ्या पाण्याची एकेण गरर् 

= ५.१) [पणूग गरर्] + ५.२) [पणूग गरर्] + ५.३) [१/२ गरर्] + ५.४) [१/३ गरर्] 
 

= _____ + _____ + (_____ / २) + (_____ / ३) 
 

= _____ + _____ + _____ + ______ 

 

= ______ (टी.सी.एम.) 
 

५.६) खरीप हंगामामधील द्प -हंगामी    ापषजक पपकांची उ जररत गरर् 

= लांब खरीप कक वा द्वव-हंगामी वपक ा ंी उवगतरत गरर् + वावषगक  वपक ां ी उवगतरत गरर् 

 

= ५.३) [१/२ गरर्] + ५.४) [२/३ गरर्] 
 

= (_____ / २) + (______ * २ / ३) 
 

= _____ + _____ 

 

= _____ (टी.ुी.एम.) 
(**** ही गरर् मदे्दा क्र. १० नसेार रब्बी हंगामातील पपकांच्या गरर्े मध्ये र्ोडण्यात या ी.) 

 

मदे्दा क्र. ६. खरीप हंगामातील सरंक्षक्षत ळसचंनाची गरर् 

खरीप हंगामात वारंवार येणारे पावुा े खंड वव ारात घेता, खरीप वपक ां े नचक ुान टाळण्याुाठी एक च ण 
खरीप हंगामातील लागवडीखालील वपक ांच्या पाण्याच्या गरर्ेच्या १० टक्के  पाणी ुरंक्षक्षत मु ंनाद्वारे 
देण्याुाठी गहृीत धरून त्या पाणी ुाठ्या ी तरतदू क रण्यात यावी.  

खरीप हंगामातील ुरंक्षक्षत मु ंना ी गरर् (टी.ुी.एम)  



      =  ०.१ x खरीप हंगामातील वपक ां ी पाण्या ी 
       गरर् (टी.ुी.एम) ५.५) प्रमाणे 

      = ०.१ x ______   टी.ुी.एम. 

      = ______  टी.सी.एम. 

 
 

मदे्दा क्र. ७. खरीप सरंक्षक्षत ळसचंन ननदेशांक 

 

मचद्दा क्र. ६ नचु ार खरीप हंगामातील ुरंक्षक्षत मु ंना ी गरर् ही प्रक ल्पापवूी या पाणलोटात झालले्या 
उप ारातनू भागववली र्ात आहे अथवा नाही या ी खातर र्मा क रावी. या ुाठी खालील ७.१ नचु ार 
खरीप ुरंक्षक्षत मु ंन तनदेर्ांक  क ाढण्यात यावा. 
(या ुाठी मचद्दा ३.२ प्रमाणे के वळ खरीप हंगामाुाठी उपलब्ध अुलेला पाणीुाठा वापरण्यात यावा) 
 

प्रक ल्पापवूी झालेल्या उप ारातनू तनमागण झालेला पाणीुाठा क मी पडत अुल्याु नवीन आवचयक  
उप ार प्रस्ट्ताववत क रण्यात यावेत. ुरंक्षक्षत मु ंनाुाठी नवीन अतततरक्त क ामां ी आवचयक ता 
खालील ७.२ नचु ार क ाढण्यात यावी. 
 
 

७.१ खरीप ुरंक्षक्षत मु ंन तनदेर्ांक  

 

खरीप ुरंक्षक्षत मु ंन तनदेर्ांक  = खरीप हंगामाुाठी ुंरक्षक्षत मु ंना ी गरर्  मचद्दा ६ प्रमाणे 

खरीप हंगामाुाठी उपलब्ध पाणीुाठा  मचद्दा ३ २ प्रमाणे 
 

 

    =  ________  

 

खरीप सरंक्षक्षत ळसचंन ननदेशांक  

 

१ पेक्षा कमी अुल्याु   -- प्रकाल्पाप ेी झालले्या पाणलोट उप ारातनू खरीप हंगामाुाठी 
     उपलब्ध पाणीसाठा ुरंक्षक्षत मु ंना ी गरर् भागववण्याुाठी 
     परेेसा आहे 

 

१ पेक्षा र्ास्त अुल्याु  -- प्रकाल्पाप ेी झालले्या पाणलोट उप ारातनू खरीप हंगामाुाठी 
     उपलब्ध पाणीसाठा ुरंक्षक्षत मु ंना ी गरर् भागववण्याुाठी 
     परेेसा नाही 
 

७.२ खरीप हंगामातील ुरंक्षक्षत मु ंनाुाठी अतततरक्त पाणीुाठ्या  ी गरर्  

(खरीप ुरंक्षक्षत मु ंन तनदेर्ांक  १ पके्षा क मी अुल्याु मचद्दा क्र. ७.२ वगळून थटे मचद्दा क्र. ७.३ क ड े
र्ाव)े 
 



खरीप ुरंक्षक्षत मु ंन तनदेर्ांक  १ पके्षा र्ास्त अुल्याु (म्हणर्े  गरर्ेपके्षा पाणीुाठा क मी 
अुल्याु) खरीप हंगामातील ुरंक्षक्षत मु ंना ी गरर् भागववण्याुाठी र्ल व मदृ ुधंारण उप ारातनू 
अतततरक्त पचनभगरण व पाणीुाठा तनमागण क रणे आवचयक  आहे.  

 

अतततरक्त पाणीुाठ्या ी गरर् 

= खरीप हंगामाुाठी ुरंक्षक्षत मु ंना ी गरर्  मचद्दा ६ प्रमाणे  

  खरीप हंगामाुाठी अग्स्ट्तत्वातील उपलब्ध पाणीुाठा  मचद्दा ३ २ प्रमाणे    

 

= ______ (गरर्) टी.ुी.एम.    _______ (पाणीुाठा) टी.ुी.एम. 
= ______ टी.ुी.एम. 
 

टीप –  

ुरंक्षक्षत मु ंना ी गरर् भागववण्याुाठी अतततरक्त मदृ व र्ल ुधंाराना े आवचयक  उप ार 
प्रस्ट्ताववत क रावेत 

 

७.३  खरीप हंगामातील ुरंक्षक्षत मु ंना ी गरर् भागववल्यानतंर मर्ल्लक  पाणीुाठा  

(खरीप ुरंक्षक्षत मु ंन तनदेर्ांक  १ पेक्षा र्ास्ट्त अुल्याु मचद्दा क्र. ७.३ वगळून पचढे मचद्दा क्र. ८ क ड े
र्ाव)े 
 

खरीप ुरंक्षक्षत मु ंन तनदेर्ांक  १ पके्षा कमी अुल्याु (म्हणर्े  गरर्ेपेक्षा पाणीुाठा र्ास्ट्त 
अुल्याु) खरीप हंगामातील ुरंक्षक्षत मु ंना ी गरर् भागववल्यानतंर देखील प्रक ाल्पापचवी झालले्या 
उप ारातनू क ाही पाणीुाठा मर्ल्लक  राहाणार आहे. या ा अथग मचद्दा ३.२ नचु ार खरीप हंगामाुाठी 
गहृीत धरलेल्या पाणीुाठ्यातील पाणी मर्ल्लक  राहून त ेरब्बी हंगामाुाठी वापरता येईल. हा मर्ल्लक  
पाणीुाठा खालील प्रमाणे क ाढण्यात यावा. 
 

खरीप हंगामार्वेटी मर्ल्लक  पाणीुाठा 
 

= खरीप हंगामाुाठी अग्स्ट्तत्वातील उपलब्ध पाणीुाठा  मचद्दा ३ २ प्रमाणे  

   खरीप हंगामाुाठी ुरंक्षक्षत मु ंना ी गरर्  मचद्दा ६ प्रमाणे   

 

= ______ (पाणीुाठा) टी.ुी.एम.    _______ (गरर्) टी.ुी.एम. 
= ______ टी.ुी.एम. 
 

वरील पाणीुाठा हा मचद्दा क्र. ९ मध्ये रब्बी व उन्हाळी हंगामाुाठी र्ोडण्यात यावा. 
 

मदे्दा क्र. ८ बबगर शतेी र्ळमनीतनू होणारे पाण्याचे बाष्पीर् न ( न-क्षेत्र, केरण/ग त   पडक्षेत्र) 

या मध्ये बबगर र्तेी र्ममनीतनू, म्हणर् े गावतील पड-क्षेत्र, क च रण/गवत/गायरान व वन-क्षेत्र या 
र्ममनीतनू होणारे पाण्या े बाष्पीभवन / बाष्पोत्वाु (Evapotranspiration) क ाढण्यात याव.े   



खालील तक्त्यामध्ये बबगर-र्तेी र्ममनी ी (वन-क्षेत्र, क च रण/गवत व पडक्षते्र) पाण्या ी गरर् नमदू 
क रण्यात आली आहे. त्या आधारे गावातील ववववध र्मीन प्रक ारातनू होणारे एक च ण बाष्पीभवन / 
बाष्पोत्वाु (Evapotranspiration) क ाढण्यात याव.े 

खालील तक्त्यातील ववववध र्मीन प्रक ारामचळे होणारे पाण्या े बाष्पीभवन / बाष्पोत्वाु 
(Evapotranspiration) हे उपलब्ध अुलेल्या वजै्ञातनक  अहवालांवर (डॉ. र्रद लेले, ATREE;  डॉ. 
र्खेर मचद्डू, IISC Bangalore; इत्यादी)  आधातरत आहेत. र्ुे नवीन ुरं्ोधन उपलब्ध होईल तुे 
यांमध्ये दचरुस्ट्ती क रण्यात येईल. 

अ.क्र. र्ममनी ा प्रक ार क्षेत्र (हे.) पाण्या े 
बाष्पीभवन 
(मम.मम.) 

एक च ण पाण्या  े
बाष्पीभवन 

(टी.ुी.एम.) 
(१) (२) (३) (४) (३)x(४)/१०० 
१ पड क्षेत्र / बबगर र्तेी  ५०  

२ क च रण / गवत / गायरान  २००  

३ वन क्षेत्र  ८००  

एक च ण  

वरील पडक्षेत्र, क च रण/गवत/गायरान या ी माहहती महुलू ववभागाच्या नोंदी आधारे घेण्यात यावी. 
तथावप “ न-क्षेत्राची” माहहती महुलू ववभागाच्या नोंदीच्या आधारे न घेता प्रत्यक्ष दाट र्ंगल झाडी 
(Thick Forest) अुलले्या क्षेत्रा ी  घेण्यात यावी. बऱ्या  हठक ाणी महुलू ववभागाच्या नोंदीनचु ार 
वन-क्षेत्र दर्गववले अुले तरी तथेील र्मीन-प्रक ार क च रण / गवत / पडर्मीन / झचडपी-वनस्ट्पती अर्ा 
स्ट्वरूपा ा अुतो. उं  झाड ेअुलेले दाट र्ंगला े क्षेत्र (Thick Forest) क मी अुत.े त्यामचळे महुलू 
ववभागाच्या नोंदीनचु ार दर्गववलेल्या वन क्षेत्रापकै ी ज्या क्षेत्रावर दाट र्ंगल/झाडी आहे तवेढे  क्षेत्र  न-
क्षेत्र या रक ान्यात दर्गववण्यात यावे. उवगतरत क्षेत्र हे क च रण/गवत/गायरान यामध्ये दर्गववण्यात यावे. 

उदा. महुलू नोंदीनचु ार एखाद्या गावा े वन-क्षेत्र १०० हेक्टर इतके  दर्गववल ेआहे. प्रत्यक्षात मात्र २५ 
हेक्टर इतक्या क्षते्रावर दाट र्ंगल/झाडी आहे. त्यामचळे २५ हेक्टर एवढे क्षते्र “ न-क्षेत्र” या रक ान्यात 
दर्गववण्यात यावे व उवगतरत ७५ हेक्टर क्षते्र क च रण/गवत/गायरान यामध्ये दर्गववण्यात यावे. 

मदे्दा क्र. ९ रब्बी   उन्हाळी हंगामासाठी उपलब्ध पाणी (टी.सी.एम) 

रब्बी व उन्हाळी वपक ांुाठी उपलब्ध पाणी क ाढण्याुाठी खालील ुचत्राप्रमाणे पर्गन्यामानातनू उपलब्ध 
होणाऱ्या पाण्यातनू अपधाव, वपण्याच्या पाण्या ी गरर्, खरीप हंगामातील लागवडीखालील वपक ां ी 
गरर्, बबगर र्ते र्ममनी ी पाण्या ी गरर् हे ुवग घटक  वर्ा क रावेत व त्यात मदृ व र्ल ुधंारण 
क ामांमचळे उपलब्ध होणारा रब्बी हंगामासाठीचा (मचद्दा क्र. ३.३ नचु ार) पाणीुाठा र्मा क रावा. तुे  



र्र ुरंक्षक्षत मु ंना ी गरर् भागववल्यानतंर खरीप हंगामाुाठी गहृीत धरलेला पाणीुाठा मर्ल्लक  
अुेल तर (मचद्दा क्र. ७.३ नचु ार) तो देखील र्ोडण्यात यावा. 

रब्बी व उन्हाळी हंगामाुाठी उपलब्ध एक च ण पाणी  टी ुी एम 

  पर्गन्यमानातनू उपलब्ध होणारे पाणी  मचद्दा क्र  १ नचु ार 
  पर्गन्यामानामचळे होणारा अपधाव   मचद्दा क्र  २ नचु ार   वपण्याच्या पाण्या ी गरर् मचद्दा क्र  ४ नचु ार 
  खरीप हंगामातील लागवडीखालील वपक ां ी गरर्   मचद्दा क्र  ५ ५ नचु ार 
  बबगर र्तेर्ममनी ी पाण्या ी गरर्  मचद्दा क्र  ८ नचु ार 
  रब्बी हंगामाुाठी गहृीत धरलेला उपलब्ध पाणीुाठा  मचद्दा क्र  ३ ३ नचु ार 
  ुरंक्षक्षत मु ंना ी गरर् भागववल्यानतंर खरीपुाठी ा मर्ल्लक  पाणीुाठा  मचद्दा क्र  ७ ३ नचु ार 
  गाव पाणलोटाच्या बाहेरून उपलब्ध होणारे पाणी  टी ुी एम  उपुा मु ंन योर्ना क ालवे इ   

 

मदे्दा क्र. १० रब्बी   उन्हाळी हंगामातील पपकांच्या पाण्याची गरर् 

मचद्दा क्र. ९ मध्ये रब्बी हंगामाच्या ुचरुवातीला मर्ल्लक  पाणी क ाढल्यानतंर रब्बी व उन्हाळी हंगामातील 
वपक ांच्या पाण्या ी गरर् क ाढण्यात यावी. 

र्ल व भमूी व्यवस्ट्थापन ुसं्ट्था औरंगाबाद (WALMI) या ुसं्ट्थेक डील पचस्ट्तीके नचु ार हवामान ववभाग-
तनहाय प्रमचख वपक ांच्या पाण्या ी गरर् आधारे पाणलोटातील ुद्यग्स्ट्थतीतील रब्बी हंगामातील 
लागवडी खालील अुलले्या ुवग वपक ांच्या उपलब्ध क्षेत्राच्या आक डवेारीच्या आधारे पाण्या ी गरर् 
क ाढण्यात यावी. 

१०.१ रब्बी हंगामातील प्रमचख वपके  

अ.क्र. वपक ा े नाव क्षेत्र (हे.) 
 

आवचयक  पाणी 
प्रतत हे. (मम.मम) 

एक च ण आवचयक  पाणी  
(टी.ुी.एम.) 

 (१) (२) (३)  २    ३ 
१००  

१ गहू    

२ हरभरा    
३ र. ज्वारी    
४ गळीत धान्य    
५ मक ा    
६  ारा वपके     

एक च ण  

 

१०.२ रब्बी हंगामातील भार्ीपाला वपके  

अ.क्र. वपक ा े नाव क्षेत्र (हे.) 
 

आवचयक  पाणी 
प्रतत हे. (मम.मम) 

एक च ण आवचयक  पाणी  
(टी.ुी.एम.) 

 (१) (२) (३)  २    ३ 
१००  

१ क ांदा    



२ टोमेटो    
३ --    
एक च ण    

 
 

१०.३ उन्हाळी हंगामातील वपके  

अ.क्र. वपक ा े नाव क्षेत्र (हे.) 
 

आवचयक  पाणी 
प्रतत हे. (मम.मम) 

एक च ण आवचयक  पाणी  
(टी.ुी.एम.) 

 (१) (२) (३)  २    ३ 
१००  

१ भचईमचग    

२  ारा वपके     
३ --    
एक च ण  

 
 

रब्बी   उन्हाळी हंगामातील पपकांच्या  

पाण्याची एकेण गरर्    

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

 खरीप हंगामातील पेरलले्या द्प -हंगामी    ापषजक पपकाचंी उ जररत पाण्याची गरर् [(५.६)] 
 

= (१०.१) + (१०.२) + (१०.३) + (५.६) 
 

= _____ + _____ + _____ + _____ 

 

= ______ टी.सी.एम. 
 
 

मदे्दा क्र. ११ रब्बी   उन्हाळी हंगामाच्या श ेटी ळशल्लक पाणी 
 

रब्बी व उन्हाळी हंगामाच्या र्वेटी मर्ल्लक  पाणी 
  रब्बी व उन्हाळी हंगामाच्या ुचरुवातीला उपलब्ध पाणी  मचद्दा क्र ९ नचु ार 
  रब्बी व उन्हाळी हंगामातील वपक ांच्या पाण्या ी गरर्  मचद्दा क्र १० नचु ार  

 

        = ____ – ____ 

        = _____ टी.सी.एम. 
 

वरील प्रमाणे रब्बी व उन्हाळी हंगामाच्या र्वेटी मर्ल्लक  पाणी हे र्चन्य पेक्षा क मी आल्याु त्या ा 
अथग रब्बी व उन्हाळी हंगामातील वपक ा ंी गरर् ही उपलब्ध पाण्यापके्षा र्ास्ट्त आहे.  

 
 



१२. रब्बी र्ल- ापर ननदेशांक 

 

         = रब्बी व उन्हाळी हंगामातील वपक ांच्या पाण्या ी गरर्  मचद्दा क्र १० नचुार 
रब्बी व उन्हाळी हंगामाुाठी मर्ल्लक  पाणी  मचद्दा क्र ९ नचुार  

 

   =         टी ुी एम 

        टी ुी एम 
 

 

   = _____ 

 

तनष्क षग 
 

रब्बी र्ल-वापर तनदेर्ांक  हा  

 अ) १.० पेक्षा क मी आल्याु    -- चुरक्षक्षत ग्स्ट्थती 
 ब) १.० पेक्षा र्ास्ट्त आल्याु    -- अ चुरक्षक्षत ग्स्ट्थती 
 

१३. न ीन प्रस्ताप त कामे   त्यातनू उपलब्ध होणारा पाणीसाठा 

१३.१ 

 

अ.क्र
. 

क ामा  ेनाव प्रस्ट्ताववत 
क ामे 

ुंख्या / 
हे. 

एकू ण 

ुाठवण 
क्षमता 
(टी.ुी.ए
म) 

पावुाळ्या
तील 

एक च ण 
भरण 
ुंख्या 

प्रभावी  
ुाठवण 
क्षमता 
(टी.ुी.ए
म) 

बाष्पी
भवन 
(%) 

उवगतरत 
उपलब्ध 
पाणी (%) 

एक च ण 
उपलब्ध 
होणारे 
पाणीुाठा 
(टी.ुी.एम) 

(१) (२) (३) (४) (५) (6)  = 

(४) x(५) 
(7) (8) = 

१०० – (7) 
(9) = 
(6)x(8)/१०० 

१ ुलग ुमतल 
 र, 

  5 वेळा 
(क ोक ण) 

2 वेळा 
(इतर) 

 50 50  

2 खोल ुलग 
ुमतल  र 

  5 वेळा 
(क ोक ण) 

2 वेळा 
(इतर 

 50 50  

3 कं पाटगमेंट बंडडगं   2 वेळा  50 50  

4 ढाळी  ेबांध 
बंहदस्ट्ती 

  2 वेळा  50 50  

5 मर्गी   5 वेळा  50 50  

6 र्ेततळे   2 वेळा  50 50  

7 बोडी   3 वेळा  50 50  



 

अ.क्र
. 

क ामा  ेनाव प्रस्ट्ताववत 
क ामे 

ुंख्या / 
हे. 

एकू ण 

ुाठवण 
क्षमता 
(टी.ुी.ए
म) 

पावुाळ्या
तील 

एक च ण 
भरण 
ुंख्या 

प्रभावी  
ुाठवण 
क्षमता 
(टी.ुी.ए
म) 

बाष्पी
भवन 
(%) 

उवगतरत 
उपलब्ध 
पाणी (%) 

एक च ण 
उपलब्ध 
होणारे 
पाणीुाठा 
(टी.ुी.एम) 

(१) (२) (३) (४) (५) (6)  = 

(४) x(५) 
(7) (8) = 

१०० – (7) 
(9) = 
(6)x(8)/१०० 

8 माती नाला 
बांध 

  2 वेळा  30 70  

9 मुमेंट नाला 
बांध  
(अुल्याु 
खोलीक रणाुह) 

    30 70  

10 नाला 
खोलीक रण 

(स्ट्वतंत्र) 

  2 वेळा  30 70  

 ल पा 
र्लसंधारण   
ल. पा. जर्.प. 

       

11 ुीमेंट नाला 
बांध (अुल्याु 
खोलीक रणाुह) 

    30 70  

12 नाला 
खोलीकरण 

(स् तंत्र) 

  2 वेळा  30 70  

13 पाझर तलाव     30 70  

14 के . टी. वेअर     30 70  

15 गाव तलाव     30 70  

16 ुाठवण तलाव        

17 मु ंन तलाव        

18 उपुा मु ंन 
योर्ना 

       

19 वन तलाव        

20 वन तळे        

एक च ण  

क ोल्हापूर पद्धत बंधारा, ुाठवण तलाव, 
मु ंन तलाव, वळण बंधारा, उपुा 

मु ंन योर्ना 

या ुवग ुाठवण योर्नांबाबत लघच पाटबंधारे ुंहहतमेधील (M.I. 

Manual) मागगदर्गक  ुू नांप्रमाणे ववद्यमान पतरग्स्ट्थतीत ज्याप्रमाणे 
येवा क ाढला र्ातो व मोर्माप के ले र्ात ेत्याप्रमाणे ककं वा 
ुद्यग्स्ट्थतीत र्ी अद्ययावत के लेली पद्धत वापरून येवा, पाणी ुाठा 
व मु ंन क्षमता क ाढल्या र्ातात व प्रक ल्प अहवालाु मान्यता 
ममळत.ेत्याप्रमाणे आक ड ेतपाुून घ्यावेत. 



वरील प्रमाणे तनमागण झालेला वाढीव पाणीुाठा हा खरीप व रब्बी दोन्ही हंगामातील ुरंक्षक्षत 
मु ंनाुाठी उपलब्ध आहे. यातील ५०% पाणीुाठा खरीप हंगामाुाठी व उवगतरत ५०% पाणीुाठा 
रब्बी हंगामाुाठी गहृीत धरण्यात यावा 
 

१३.२) खरीप हंगामासाठी उपलब्ध पाणीसाठा  = ०.५ x एकेण उपलब्ध पाणीसाठा (१३.१ प्रमाणे) 
      = ०.५ x ______   टी.सी.एम.  
      = ______ टी.सी.एम. 

 

१३.३)  रब्बी हंगामासाठी उपलब्ध पाणीसाठा = ०.५ x एकेण उपलब्ध पाणीसाठा (१३.१ प्रमाणे) 
      = ०.५ x ______   टी.सी.एम.  
      = ______ टी.सी.एम. 

 

१४) सधेाररत खरीप सरंक्षक्षत ळसचंन ननदेशांक 

 

खरीप ुरंक्षक्षत मु ंन तनदेर्ांक  =
 

खरीप हंगामाुाठी ुंरक्षक्षत मु ंना ी गरर्  मचद्दा ६ प्रमाणे 

खरीप हंगामाुाठी उपलब्ध पाणीुाठा  मचद्दा ३ २ प्रमाणे   खरीप हंगामाुाठी उपलब्ध वाढीव पाणीुाठा  मचद्दा क्र   १३ २ प्रमाणे 
 

 

    =  ________  

 

 

१५) सधेाररत रब्बी र्ल- ापर ननदेशांक 

= रब्बी व उन्हाळी हंगामातील वपक ांच्या पाण्या ी गरर्  मचद्दा क्र १० नचुार 
रब्बी व उन्हाळी हंगामाुाठी मर्ल्लक  पाणी  मचद्दा क्र ९ नचुार   रब्बी हंगामाुाठी वाढीव पाणीुाठा  मचद्दा क्र १३ ३ नचुार  

 

   =         टी ुी एम 

        टी ुी एम 
 

 

   = _____ 

 

तनष्क षग 
 

रब्बी र्ल-वापर तनदेर्ांक  हा  

 अ) १.० पेक्षा क मी आल्याु    -- चुरक्षक्षत ग्स्ट्थती 
 ब) १.० पेक्षा र्ास्ट्त आल्याु    -- अ चुरक्षक्षत ग्स्ट्थती 
 



 
पाणलोटा े ववववध उप ार प्रस्ट्ताववत के ल्यानतंरही रब्बी तनदेर्ांक  १ पके्षा र्ास्त अुल्याु अ चुरक्षक्षत 
ग्स्ट्थती आहे व अर्ा पतरस्ट्थीतीत रब्बी पपक पध्दतीमध्ये बदल क रुन र्ास्ट्त पाण्या ी गरर् अुलेल्या 
वपक ां े क्षेत्र क मी क रणेत येऊन सेक्ष्म ळसचंन पध्दतीचा  ापर वाढववणेत यावा व रब्बी र्ल वापर 
तनदेर्ांक  1 पेक्षा क मी क रून चुरक्षक्षत ग्स्ट्थती आणण्याुाठी गावातील र्तेक ऱ्यांनी एक त्र येऊन 
तनयोर्न क रणे गरर्े  ेआहे.    
 


