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सकू्ष्म नियोजाकाांसाठी पाण्याच्या ताळेबांदा करीता मार्गदर्गक पसु्ततका 
र्भुदा साळी 

आय.आय.टी, मुांबई 
 
या पसु्तिकेमध्ये गावाचा पाण्याचा िाळेबदं काढण्याच्या प्रक्रियेबाबि खालिि प्रमाणे सचूना ददल्या 
आहेि. सकू्ष्म ननयोजकांनी या सचूनांनसुार आपल्या गावाचा िाळेबदं काढावा. 

१. भाग १ - अॅप मध्ये पाण्याच्या ताळेबदं काढण्यासाठी मार्गदर्गक सचूना 
२. भाग २ – झोन ननहाय मादहिी सकंिन  
३. भाग ३ – पररलिष्ट १ - अपॅ मध्ये उपिब्ध जि व मदृ सधंारण कामे  

       पररलिष्ट २ - अॅप मध्ये उपिब्ध पपके आणण जमीन वापर प्रकार  
 

भार् १ - अपॅ मध्ये पाण्याच्या ताळेबंद काढण्यासाठी मार्गदर्गक सूचना 
 

१. Google play store मध्ये जाऊन  PoCRA अॅप डाऊनलोड करावी व आपल्या फोन 
मध्ये इन्सतटाि करावी. त्यानतंर व डंो-१ प्रमाणे ॲप  र क्ललक केल्यानतंर व डंो-२ प्रमाणे 
क्रिन  र ददसेल. 
 

                                                         
           व डंो-१             व डंो-२ 

२. स गप्रथम प्रकल्प व्य रथापन कक्षामार्ग त देण्यात आलेला आपल्या र्ा ाचा यजुर आई-डी 
आणण पास डग (जन गणना ि.) भरुन लॉर्इन करा े (पवडंो – ३).  
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व डंो-३ 

३. लॉर्इन झाल्या र व डंो - ४ मध्ये दर्गव ल्या प्रमाणे र्ा ाच ेना    सकु्ष्मननयोजानाचे दद स( 
१ त े६) नन डीसाठी ददसतील.  
 

 
व डंो - ४ 

 
४. र्ा ाचे ना  बरोबर आहे का हे तपासनू घ्या  े  तसे नसल्यास प्रथम लॉर् आऊट बटन 

दाबनू लॉर् आऊट व्हा े   पनुश्च:  योग्य यजुर आयडी   पास डग (जन गणना ि.) नमदू 
करुन लॉर् इन करा े. 

५. िॉर् इन केल्या र  रील व डंो-४ मध्ये ददसणाऱ्या क्रिन  रुन ‘Day 3’ नन ड (ससलेक्ट) 
करा ा, ‘Day 3’ नन ड केल्या र व डंो-५ उघडले. 
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व डंो-५ 

६. पवडंो-५ मधीि ‘प्रपत्र ३.२ पाण्याचे अदंाज पत्रक’ या र क्ललक केल्या नतंर खालीलप्रमाणे 
व डंो-६ उघडले.  

 
व डंो-६ 

७. व डंो-६ मध्ये आपल्या र्ा ामधल ेसर्ळे झोन ससललेर्न साठी ददसतील. उदा. - अखात ाडा 
र्ा ाचे २ झोन – ‘Zone Number is: 1 ‘, ‘Zone Number is: 2 ‘ नन ड करण्या साठी 
ददसत आहेत. याप्रमाणेच आपल्यािा आपल्या गावामधिे सवव झोन पवडंो-६ प्रमाणे ननवड 
करण्यासाठी ददसिीि.  

८. आपल्या गावािल्या झोनवर स्लिक करून ननवड करावी व झोन ननहाय मादहिी अपॅ मध्ये 
भरावी. आखिवाडा मध्ये झोन ि. १  र क्ललक केल्यानतंर खालीलप्रमाणे व डंो-७ ददसेल. 
पवडंो ७ मध्ये लसिलेट केिले्या झोन ि. १ ची झोन ननहाय मादहिी भरावी. 
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व डंो-७ 

९. पवडंो-७ मध्ये ददल्याप्रमाणे गावाचा प्रत्येक झोन करीिा ३ भागांसाठी मादहिी भरावी 
िागेि. 

अ. पाण्याचा िाळेबदं (अस्तित्वािीि कामे आणण पपक पद्धिी) 
ब. प्रतिापवि मदृ व जि सधंारण कामे  
क. प्रतिापवि पपक रचना (हेलटर) 

सववप्रथम ‘भाग अ - पाण्याचा िािेबदं (अस्तित्वािीि कामे आणण पपक पद्धिी)’ याची 
मादहिी भरावी व निंर भाग ब आणण भाग क. कड ेवळावे. 

१०. भाग अ. पाण्याचा िाळेबदं: व डंो-७ मधील पाण्याचा ताळेबदं या र क्ललक केल्यानतंर 
खालीलप्रमाणे व डंो-८ उघडले. त्यामधील ‘मदृ व जल सधंारण कामांमळेु होणारे पनुर्गरण’ 
यामध्ये आरतीत् ातील कामांची मादहती भरण्या कररता कामाचा प्रकार या र क्ललक करा े. 
त्यानतंर व डंो-९ उघडले. यामधील कामाचे ना  मधील Select  र क्ललक केल्यानतंर मदृ 
  जलसधंारण उपचार/ कामाचे प्रकार याची व डंो-१० प्रमाणे यादी येइि.     
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      व डंो – ८           व डंो-९     व डंो-१० 

११. व डंो-१० मधील कामाचा प्रकार यामधील उपचारा र उदा. सलर् समतल चर (०.३० मी.) 
क्ललक केल्यानतंर त्या कामाची / उपचाराची मादहिी भरण्यासाठी व डंो-११ उघडले. व डंो-११ 
मध्ये हेलटर   होणारा पाणीसाठा याची मादहती भरा ी   Done /√ केलेनतंर जतन (सेव्ह) 
चे बटन ददसेल (व डंो-१२). SAVE  र क्ललक करुन मादहती जतन (सवे्ह) करा ी.  

१२. यानतंर अॅप परि मागे पवडंो-८ वर जाईि व सरुुवािीिा ररकाम्या असणायाव पवडंो-८ मधीि 
कामाचा प्रकार याचा वरच्या भागाि जिन (सेव्ह) केििेी मादहिी पवडंो १३ प्रमाणे भरिेिी 
ददसेि. याप्रमाणे अक्रतत् ातील मदृ   जलसधंारण कामाच्या उ गरीत स ग प्रकारांची झोन 
ननहाय मादहती अॅप मध्ये भरुन ‘SAVE’ करा ी. 

          

   व डंो – ११        व डंो-१२            व डंो-१३  
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१३. भरिेिी मादहिी चकुिी असल्यास पवडंो-१३ प्रमाणे, मादहिी पढेु असिेल्या DELETE 
बटनावर  (पवडंो-१३ मधिे ननळे विुवळ) स्लिक करून मादहिी काढून टाकिा येि ेअथवा िी 
पवडंो-१३ मधेच EDIT करून बदििा येि.े 

१४. अर्ा प्रकारे व डंो – ११ त े१३ मध्ये दाख ल्या प्रमाणे, स ग झोन मधील अक्रतत् ातील स ग 
कामाची सखं्या/हेलटर   पाणीसाठा - झोन ननहाय कामाचा प्रकार (मदृ व जि संधारण उपचार) 

नमदू करुन जतन करा े. 

(मृद   जल संधारण कामांची यादी   प्रत्येक कामासाठी भरा ी लार्णारी मादहती ही पररसर्ष्ट - १ 
मध्ये ददली आहे.) 

१५. आक्रतत् ातील स ग मदृ   जलसधंारण कामाची मादहती भरुन पणूग केल्यानतंर खालील 
प्रमाणे (व डंो-१४) ददसेल, याची खात्री करा ी. 

 

                व डंो – १४  

१६. पपण्याच्या पाण्याची एकूण र्रज : या भार्ात व डंो – १४ कामाचा प्रकार याखाली वपण्याच्या 
पाण्याची एकुण र्रज यामध्ये (रिोल  करुन) त्या झोन मध्ये र्ा ठाण/  रत्या असल्यास 
त्यातील लोकसखं्या, जना रे, र्ळे्या – मेंढ्या आणण कुकुट सखं्या याचंी मादहती भरा ी 
(व डंो-१५)   Done /√ करा .े  
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व डंो-१५ 

१७. पपके : पवडंो-१५ मध्ये Done /√  र क्ललक केल्यानतंर खालील पपकाच्या यादी मध्ये झोन 
मधील वपक पद्धती भरा ी. त्यासाठी झोन मध्ये असिेल्या वपकाखालील क्षेत्र हेलटरमध्ये 
भरा .े झोन मध्ये ज ेपपक नाहीि त्यासाठी क्षेत्र भरू नये (ब्िााँक सोडावे). याच ेउदाहरण 
व डंो – १६ आणण पवडंो – १७ मध्ये ददल ेआहे.  
*अॅप मधीि पपकांची यादी पररलिष्ट २ मध्ये ददिी आहे. 

   

व डंो – १६   पवडंो – १७ 

१८. झोन मधीि पपक पद्धि भरिाना याकड ेिक्ष द्यावे 

सतू्र १. खरीप क्षेत्र + िांब खरीप क्षेत्र + वापषवक/बहुवापषवक क्षते्र + चाि ुपड = झोनमधीि एकूण 
ििेीखािीि क्षेत्र 
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सतू्र २. बबगरििेी क्षते्र (गावठाण इ.) + गायरान + वन क्षेत्र + कायम पड = झोनमधीि एकूण 
बबगरििेी क्षते्र (पवडंो -१७ मधीि भमूी उपयोगीिा वगीकरण भरिाना याकड ेिक्ष द्यावे) 

सतू्र ३. बबगरििेी क्षेत्र  + ििेीखािीि क्षेत्र = झोनमधीि एकूण क्षते्र (पवडंो -१७ मधीि भमूी 
उपयोगीिा वगीकरण भरिाना याकड ेिक्ष द्याव)े 

*पवडंो-२० मध्ये दाखपवल्याप्रमाणे झोन मध्ये पाण्याच्या िाळेबदंाच्या भागाि झोनचे एकूण क्षते्र 
ददसेि. त्यासाठी पपक पद्धिी भरावी. 

सतू्र १.मध्ये रबी पपके ही पावसाळ्यानिंर खरीप/ िांब खरीप खािीि क्षेत्रावारच िाविी जािाि अस े
गहृीि धरिे आहे. यामळेु झोनमधीि एकूण ििेीखािीि क्षेत्र यामध्ये रबी चे क्षेत्र वगळिे आहे. 

अ. अर्ा प्रकारे झोनमधील स ग खरीप, रबी,  ावषगक वपकाखंालील क्षेत्र अॅप मध्ये भरा .े  
आ. त्याच बरोबर झोन मधील जमीन प्रकार नन डून पवडंो-१७ प्रमाणे भमूी उपयोगीिा 

वगीकरण भागाि त्याखालील क्षेत्र पण भरा .े त्यानतंर जतन(सेव्ह) बटन दाबनू मादहती 
जतन करा ी   सबमीट करा ी. 

इ. र्तेीखालील क्षेत्राची माहहती व र्सूमउपयोगर्ता बाबतची माहहती ही त्या झोनमध्ये 
असलेल्या एकूण र्ौर्ोसलक क्षेत्रापके्षा कमी / जास्त नसावी. वरील सतु्राां िसुार ही माहहती 
सांकललत करूि भरावी.  

ई. ििेीखालील क्षते्राची मादहती   भसूमउपयोगर्ता बाबतची मादहती (पवडंो १७) (सतू्र ३ चे 
क्षेत्र) ही त्या झोनमध्ये असलेल्या एकूण भौर्ोसलक क्षेत्रापके्षा (पवडंो २०) कमी/जारत 
असल्यास खािीि पवडंो १८ आणण पवडंो १९ प्रमाणे मादहिी दरुुति करण्यासाठी सदेंि 
येिीि.  

   
व डंो – १८         व डंो-१९    व डंो-२० 
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उ. पवडंो २० मध्ये दाखपवल्याप्रमाणे पाण्याचा िाळेबदंाचा भागाि सरुुवािीिा झोनच ेक्षेत्र 
ददिे असेि आणण पवडंो १७ मध्ये दाखपवल्याप्रमाणे आपण भरिेिे ििेीखालील   
भसूमउपयोगर्ता क्षते्र ददिेिे असेि याची ििुना करून पपक पद्धि / जमीन प्रकार  याच े
क्षेत्र दरुुति करावे व पवडंो १७ आणण पवडंो २० चे क्षेत्र जुळवनू घ्यावे.  

ऊ. एखादे पपक अॅप मध्ये नसल्यास त्या पपकािी लमळि ेजुळि े(साधारण सारखा पपकाचा 
कािावधी व पाण्याची गरज) असिेिे अॅप मधीि पपक ननवडून त्यासाठी क्षेत्राची मादहिी 
भरावी व नसिेल्या पपकाच ेनाव प्रकल्प व्यवतथापन कक्षािा कळवावे. 

 
१९. सबमीट केलेनतंर पाण्याच्या ताळेबधंाची पीडीएफ प्रकारात फाईल तयार होईल. (पवडंो-२२) 

अ. व डंो-२१ मधीि पाण्याच्या ताळेबदंाचा अह ाल (ररपोटग) पाहण्याकररता   डाऊन लोड 
करण्याकररता गावाचा पाण्याचा िाळेबदं - सध्यस्तथिी pdf  या  र क्ललक 
करावे. व डंो-२२ प्रमाणे पाण्याचा िाळेबदं डाऊन लोड झािेिा ददसेल.  

आ. हा िाळेबदं पाहण्याकररिा गावाचा पाण्याचा िाळेबदं यावर स्लिक करावे. 
जेणेकरून पवडंो – २२ मध्ये दाखवल्याप्रमाणे pdf / word फाइि ननवडून पाण्याचा िाळेबदं 
पाहिा येईि. 

   
     व डंो-२१    व डंो-२२ 
 

२०. झोनननहाय पाण्याचा ताळेबदं खालील प्रमाणे ददसनू येईल. (व डंो-२३) 
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व डंो – २३ 

 
२१. हा िाळेबदं ‘whatsapp’ / ‘gmail’ वर पाठपवण्याकररिा व डंो-२४ मध्ये गावाचा पाण्याचा 

िाळेबदं - सध्यस्तथिी pdf        वर क्ललक करावे. पवडंो-२५ मध्ये दाखवल्याप्रमाणे 
िाळेबदं प्रकल्प कायावियाि / इिरत्र पाठपवण्याकररिा पयावय ददसिीि. योग्य पयावय 
ननवडून िाळेबदं पाठवावा. 
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   पवडंो २४    पवडंो २५ 
 
अिा प्रकारे गावािीि सवव झोन मधीि कामांची, पपण्याचा पाण्याची आणण पपक पद्धिीची 
मादहिी भरून पाण्याचा िाळेबदं काढावा व निंर प्रतिापवि कामाकड ेआणण नवीन पपक 
पद्धिी कड ेवळावे. 
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भार् ब – प्रतताववत कामे 
 

प्रस्तापवत मदृ व जल संधारण कामे 
 
या भागाि नवीन कामांचा ननयोजनाची मादहिी भरावी व नवीन काम े घेिल्यानंिर 
पाण्याचा िाळेबंदामध्ये होणारा बदि बघावा. त्यानुसार ननयोजन बदिावे / ठरवावे. खािी 
ददिेल्या सूचनां नुसार या भागाि मादहिी भरावी. 

 
१. प्रतिापवि कामाची मादहिी भरण्यासाठी परि झोन मध्ये जावे व भाग ब  ‘Proposed 

Structure’ मध्ये, भाग अ – पाण्याचा िाळेबदं यामधीि सचूना ि. १० ि े१५ मध्ये ददल्या 
प्रमाणे नवीन जि व मदृ सधंारण कामांची मादहिी भरावी. हे दोन्सही भाग सारखचे आहेि 
त्यामळेु या सचूना दोन्सही भागांकररिा िाग ूहोिाि. याचे उदाहरण पवडंो २६, पवडंो – २७ 
आणण पवडंो २८ मध्ये दाखपविे आहे. 

       
पवडंो  - २६   पवडंो  - २७     पवडंो  - २८ 
 

२. झोन ची मादहती भरून पणूग झाल्या ार ‘सवे्ह’ पयागय नन डा ा. मादहती बरोबर आहे हे पनु्हा 
एकदा तपासवे व ‘सबसमट’ करावे.  

३. अर्ा प्रकारे र्ा ामधील सर्ळ्या झोन ची प्रतिापवि कामांची मादहती अॅप मध्ये भरून 
‘सबसमट’ करा ी. 

४. ‘सेव्ह’ केलेली मादहती आपल्या र्ोन मध्ये राहील. मादहती प्रकल्प (PoCRA) ऑफर्स कड े
पाठ ण्याकरीता ती ‘सबसमट’ करा ी. मादहती सबसमट करण्याकररता इंटरनेट ची र्रज 
भासेल. इंटरनेट उपलब्ध (कानेलटीव्हीटी) झाल्या र ही मादहती झोन नसुार सबसमट करा ी.
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भार् क: प्रतताववत वपक रचिा 
 

१. प्रतिापवि पपक रचनेची मादहिी भरण्यासाठी परि झोन मध्ये जावे व भाग क - ‘Crop 
Planning’ मध्ये,  पपकाचंी यादी यावर स्लिक करून झोन मधीि नवीन पपक पद्धिी 
साठी पपके ननवडावी. ननवडिेल्या पपकांखािीि क्षेत्राची मादहिी भरावी. याचे उदाहरण पवडंो-
२९ आणण पवडंो-३० मध्ये दाखपविे आहे. अॅप मधीि पपकांची यादी पररलिष्ट २ मध्ये ददिी 
आहे. 
 

   
पवडंो-२९      पवडंो-३० 

 
२. भाग-अ पाण्याचा िाळेबदं मध्ये सचूना-१७ आणण १८ नसुार वपकाखालील क्षते्राची मादहती   

भसूमउपयोगर्ता बाबतची मादहती भरावी. ही मादहिी सकंलिि करिाना सकू्ष्म ननयोजनाचे 
प्रपत्र २.३ – ‘पपकाची मादहिी’ दह सचूी समोर ठेवावी. 

३. एखादे पपक अॅप मध्ये नसल्यास त्या पपकािी लमळि ेजुळि े (साधारण सारखा पपकाचा 
कािावधी व पाण्याची गरज) असिेिे अॅप मधीि पपक ननवडून त्यासाठी क्षेत्राची मादहिी 
भरावी व नसिेल्या पपकाच ेनाव प्रकल्प व्यवतथापन कक्षािा कळवावे. 

४. कडब्या साठी पेरिेल्या पपका खािीि क्षेत्र पपक हंगाम नसुार खररफ चारापपक / रबी चार 
पपक या मध्ये मोजावे. 

५. झोन ची मादहती भरून पणूग झाल्या ार ‘सवे्ह’ पयागय नन डा ा. मादहती बरोबर आहे हे पनु्हा 
एकदा तपासवे व ‘सबसमट’ करावे.  

६. प्रतिापवि कामे आणण प्रतिापवि पपक पद्धि नसुार बदििेिा पाण्याचा िाळेबदं सबलमट 
लिीक केल्यावर पवडंो-३१ प्रमाणे ददसेि. भाग-अ पाण्याचा िाळेबदं मधीि सचूना-१९ नसुार 
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हा डाऊन िोड करावा व पदहल्या िाळेबदंािी (अस्तित्वािीि कामे आणण पपक पद्धि) 
ििुना करून बघावी. प्रतिापवि कामांमध्ये आणण पपक पद्धिी मध्ये योग्य बदि करून 
फायनि करावा. 

 
पवडंो-३१ 
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भाग २: झोन ननहाय मादहती संकलनासाठी सचूना 

१. मदृ व जल सधंारण कामांमळेु होणारे पनुर्गरण: अॅप मधील या भार्ासाठी मादहती ‘प्रपत्र 
२.३’ कृषी सहायक यांच्या कडून माहहती प्राप्त करून घ्यावयाचे प्रपत्र ‘ याचा आधारे भरा ी. 
या प्रपत्रा मध्ये र्ा ातील मदृ   जल सधंारण कामाचंा तपर्ील भरा याचा आहे. कृषी 
सहायका कडून हा तपर्ील समळ ल्या र, झोन ननहाय मदृ   जल सधंारण काम ेयाची 
मादहती समहू सहायकाने कृषी सहायका समवेत चचाग करून झोन नकार्ावर िमदू करूि 
घ्यावी व प्रपत्र २.३ मध्ये हदल्याप्रमाणे सर्वार फेरी दरम्यान ननरीक्षण करून व कृषी 
सहयकाकडून समळालले्या माहहतीर्ी तलुना करून / जुळविू अॅप मध्ये र्रावी. जा 
अस्तित्वािीि कामांना दरुुतिीची गरज आहे, िी दरुुतिी साठी नकािावर आणण गाव 
आराखड्य मध्ये नमदू करावी. 

प्रपत्र २.३ मदृ व जल सधंारण कामांमळेु होणारे पनुर्गरण (अस्तित्वािीि) 

 

 
२. पपण्याचे पाणी: ही मादहती खालील प्रपत्राचं्या आधारे भरा ी 

प्रपत्र १.१ र्ाव नकार्ा सचूी व आगथगक सामाजजक माहहतीचे सकंलन – र्ार् ख 
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प्रपत्र २.४ पर्धुनाबाबत आवश्यक माहहती 

 

र्ा ठाण /  रत्या कोणत्या झोन मध्ये आहेत हे र्ा का-यांसम ेत चचाग करुन   सर् ार रे्री 
दरम्यानच्या  ननरीक्षणातनू नमदू करून घ्या ी   त्यानुसार अॅप मध्ये गावामधीि एका झोन मध्ये 
पपण्याच्या पाण्याची गरज भरावी. 

३. पपके व जसमन वापर:  
स गप्रथम समहू सहायक यांनी ग्राम पचंायती/तलाठी / कृषी सहय्यकाकडून प्रपत्र २.१ जसमनीच े
वर्ीकरण व प्रत्यक्ष वापर याच्या आधारे र्ा ातील जमीन  ापर / जमीन प्रकारची खािीि 
मादहती समळ ा ी   ती लिवार फेरी दरम्यान ननरीक्षण करून झोन ननहाय भरा ी. 

 
बबर्रर्तेी प्रकार  
१.  न क्षेत्र - ______ हे. 
२. कुरण क्षेत्र - ______ हे.  
३. कायम पड क्षेत्र - ______ हे.  
४. पोटखराबा क्षेत्र- ______ हे.  
 

र्तेी खालील जमीन 

१. लार् ाडीखालील एकूण क्षेत्र- ______ हे.  
२. चाल ुपड - ______ हे. 
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प्रपत्र २.१ जसमनीचे वर्ीकरण व प्रत्यक्ष वापर 

 

वपकाची मादहती ‘प्रपत्र २.३ कृषी सहायक यांच्या कडून माहहती प्राप्त करून घ्यावयाचे प्रपत्र ‘ याच्या 
आधारे सकंलिि करावी. 

प्रपत्र २.३ वपकाची माहहती 
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अ.  रील प्रपात्रामधून समळालले्या र्ा  ननहाय मादहतीच्या आधारे समहू सहायकाने कृषी सहायका 

समवेत चचाग करून झोन ननहाय पपक पद्धती नमदू करावी / ठरवावी व प्रपत्र २.३ मध्ये हदल्या 
प्रमाणे सर्वार फेरी दरम्यान च्या ननरीक्षणानसुार सधुाररत करुन अॅप मध्ये र्रावी . 

 
ब. झोन ननहाय वपक पद्धती ठर ताना प्रथम झोनचे भौर्ोसलक क्षते्र नमदू करून घ्या  े  त्यातील   
लार् डी खालील आणण बबर्रर्तेी जसमनीचा आढा ा घ्या ा. यानतंर लार् डी खालील जसमनीकररता 
वपक पद्धती आणण चाल ुपड ठर ा ी. 
 
उदा. – 
झोन १ – एकूण क्षते्र _____ हे., लार् डीखालील क्षेत्र _______हे., बबर्र र्ते क्षते्र. _______ हे. 
झोन २ – एकूण क्षते्र______ हे. , लार् डीखालील क्षेत्र ______हे., बबर्र र्ते क्षते्र. ______ हे. 
झोन ३ – एकूण क्षते्र ______ हे., लार् डीखालील क्षेत्र ______हे., बबर्र र्ते क्षते्र. _______ हे. 
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िागवडीखािीि क्षेत्र आणण बबगर ििेी क्षेत्र याची बेरीज एकूण झोनचा क्षते्रा एवढी असेि 
हे बघावे. 
 

४. प्रस्तापवत मदृ व जल सधंारण कामांमळेु होणारे पनुर्गरण: ही झोन मध्ये घ्या यच्या न ीन 
कामांची मादहती झोन ननहाय नकार्ाचं्या आधारे सर् ार रे्री दरम्यान सकंसलत करून / 
नकार्ां र नमदू करून घ्या ी   नतंर अॅप मध्ये भरा ी. 
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वरीि सवव मादहिी सकंिन करण्याकरीिा खािीि झोन ननहाय िलि ेवापरावा. 
१. पिकाखालील के्षत्र (हे.) 

अ.क्र. पिके 
झोन 

१ 

झोन 

२ 

झोन 

३ 

झोन 

४ 

झोन 

५ 

झोन 

६ 

झोन 

७ 

झोन 

८ 

झोन  

९ 

एकूण 

के्षत्र  

(हे.) 

 भौगोपलक के्षत्र           

  खरीि पिके            

१ बाजरी           

२ ख. ज्वारी           

३ मका           

4 मुग           

5 उडीद           

6  सोयपबन            

7 इतर खरीि पिके           

दीर्घ कालीन खरीि पिके             

१ तूर            

२ कािूस            

  रबी पिके           

१ र. ज्वारी           

२ गहू           

३ हरभरा            

४ इतर रबी पिके           

  उन्हाळी पिके           

१ भूईमुग           

२ इतर उन्हाळी पिके           

भाजीिाला पिके           

  वापषघक पिके           

१ केळी           

२ ििई           

३ ऊस           

 बहुवापषघक पिके(फळपिके)           

१            

२            

३            
  एकूण के्षत्र  (हे.)           

 

२.  पेरणी के्षत्रा व्यतिररक्त के्षत्र   

अ.क्र. प्रकार एकूण के्षत्र  (हे.) 

१ वनके्षत्र  

२ पबगर शेती  

३ िोटखराबा  

४ गायरान  

५ कायम िड (गावठाणसह)   

६ चालू िड  

  एकूण   
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३. अस्तित्वािील मृद व जल संधारण कामे  

अ.

क्र

. 

कामाचा प्रकार  व बाबी 
परर

माण 

झो

न १ 

झो

न 

२ 

झो

न 

३ 

झो

न 

४ 

झो

न 

५ 

झो

न 6 

झो

न 

७ 

झो

न 

८ 

झो

न 

९ 

ए

कू

ण  

I के्षत्र उपचार               
   

  

अ  वनके्षत्र  
            

   
  

१ सलग समतल चर (०.३० मीटर) हेक्टर           

२ सलग समतल चर(०.45 मीटर) हेक्टर           

३ खोल सलग समिातळी चर  हेक्टर           

४ मजगी /िडकई  हेक्टर           

ब इिर के्षत्र            

१ सलग समतल चर (०.३० मीटर) हेक्टर           

२ सलग समतल चर (०.45 मीटर) हेक्टर           

३ खोल सलग समिातळी चर  हेक्टर           

४ मजगी /िडकई हेक्टर           

II ओघळीवरचे उपचार            

अ वनके्षत्र            

१ अनगड दगडाचे बाांध सांख्या           

२ गॅपबयन बांधारा सांख्या           

३ माती नाला बाांध सांख्या           

४ पसमेंट नाला बाांध सांख्या           

ब इिर के्षत्र            

१ अनगड दगडाचे बाांध सांख्या           

२ गॅपबयन बांधारा सांख्या           

३ माती नाला बाांध सांख्या           

४ पसमेंट नाला बाांध सांख्या           

५ कोल्हािूर बांधारा सांख्या           

6  
नाला खोलीकरण (लाांबी * रां दी * खोली) 

 

टी.सी.

एम    
          

III पाणी साठवण संरचना            

१ 
सामुदापयक शेततळे - अस्तरी करणासह  

(१००X१००X३ मी) सांख्या 
          

२ 
सामुदापयक शेततळे - अस्तरी करणा पशवाय 

(१००X१००X३ मी) सांख्या 
          

३ 
शेततळे - अस्तरीकरणासह (३० X ३० X ३ मी ) 
(याव्यपतररक्त आकारमान वेगळे असल्यास नमुद करावे) सांख्या 

          

४ 
शेततळे - अस्तरीकरणा पशवाय (३० X ३० X ३ 

मी ) (याव्यपतररक्त आकारमान वेगळे असल्यास नमुद 

करावे) सांख्या 
          

५ शेततळे - इनलेट व आउटलेट्सह   सांख्या           

६  वैयक्तक्तक पवपहरी सांख्या           
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अ.

क्र

. 

कामाचा प्रकार  व बाबी 
परर

माण 

झो

न १ 

झो

न 

२ 

झो

न 

३ 

झो

न 

४ 

झो

न 

५ 

झो

न 6 

झो

न 

७ 

झो

न 

८ 

झो

न 

९ 

ए

कू

ण  

७  गाव तलाव  सांख्या           

८  िाझर तलाव 
सां

ख्या 
          

IV   मुलस्थानी जलसंधारण            

१ शेत बाांध बांपदस्ती 
हेक्ट

र     
      

२ ढाळीचे बाांधबांपदस्ती 
हेक्ट

र 
          

  एकूण  
          

 

 

 

४. तपण्याच्या पाण्याची एकुण गरज  
 

अ.क्र. बाब संख्या 

१ लोकसांख्या   

२ मोठी जनावरे (गाय, मै्हस, बैल, इ.)      

३ लहान जनावरे (शेळ्या, मेंढ्या, इ.)   

४ कोांबड्या   
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भार् ३ 

पररलर्ष्ट १ - मदृ व जल सांधारण कामाांची उपचार यादी 

ि. कामाच ेना  मोजमाप/पररमाण 
सरासरी उपलब्ध 
साठ ण क्षमता 
(टी. सी. एम) 

 १ २ ३ 
   Edit 
१.  मजर्ी/पकडई हेलटर १.४१ 
२. सलर् समतल चर (०.३ मीटर) हेलटर ०.४५ 
३. सलर् समतल चर (०.४५ मीटर) हेलटर ०.४५ 
४. खोल सलर् समपातळी  चर (DCCT) – सर् ार हेलटर ०.४५ 
५. खोल सलर् समपातळी चर (DCCT) - नक्षेत्र हेलटर ०.४५ 
६. ढाळीच ेबांध हेलटर ०.४५ 
७. र्ेत बांध बंददरती / कमपाटगमेंट बंडडरं् हेलटर ०.४५ 
८. लुज बोल्डर (ल.ु बो.) संख्या ०.१ 
९. रे्बबअन बंधारा संख्या ०.२ 
१०. अथगन बंधारा/माती नाला बांध संख्या ५ 
११. ससमेंट नाला बांध  संख्या ६ 

१२. के. टी.  ेर/कोल्हापूर बंधारा संख्या ३० 

१३. नाला खोलीकरण रंुदीकरण लांबी x रंुदी x खोली  
१४. र्ेततळे – अरतरीकारणा सह (३० x ३० x ३) संख्या २.२ 
१५. र्ेततळे – अरतरीकारणा सर् ाय (३० x ३० x ३) संख्या २.२ 
१६. र्ेततळे – इनलेट आउटलेट सह  (३० x ३० x ३) संख्या २.२ 
१७. सामुदाइक र्ेत तळे - अरतरीकारणा सह (१००x १००x ३) संख्या २५ 
१८. सामुदाइक र्ेत तळे- अरतरीकारणा सर् ाय (१००x १००x ३) संख्या २५ 
१९. र्ा  तला  संख्या २५ 

२०. पाझर तला  संख्या १० 

२१.  ैयक्लतक व दहरी  संख्या  
२२. बोर ेल  संख्या  
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पररलर्ष्ट २ – वपकाांची यादी 

 

वपक हांर्ाम वपकाच ेिाव 

वपकाची पाण्याची 
र्रज (मी.मी.) 

वपकाचा कालावधी 
(हदवस) 

खरीप खरीप ज्वारी ४२५ १२० 

खरीप बाजरी ३११ ९० 

खरीप मगु २७४ ६० 

खरीप उडीद २७४ ८३ 

खरीप सोयाबीन ३७५ १०५ 

खरीप खरीप मका ४७५ ९० 

खरीप खरीप भईुमगु ४७४ १२० 

खरीप खरीप सयुवफुि ४०० १०५ 

खरीप खरीप चार पपके २९९ ९० 

खरीप खरीप कादंा ५२६ ११५ 

खरीप खरीप लमरची ८७५ १९० 

खरीप खरीप वांगी ८२४ १९० 

खरीप खरीप टोमटेो ६९८ १३७ 

खरीप खरीप फुि कोबी ४७४ ८५ 

खरीप खरीप भाजीपािा ५०० ११० 

खरीप कमी कािावधीचा भाजीपािा ३०० ६० 

िांब खरीप िरू ६२५ १६५ 

िांब खरीप हळद १२५० २४० 

िांब खरीप बटाटा ५५० १०५ 

िांब खरीप कापसू ८०२ १८० 

वापषवक द्राक्ष १७५६ ३६५ 

वापषवक केळी २०५१ ३६५ 

वापषवक डालळंब १२९२ ३६५ 



13 
 

वापषवक सतं्रा १४९० ३६५ 

वापषवक मोसबंी १४९० ३६५ 

वापषवक लिबं ू १४९० ३६५ 

वापषवक ऊस २१३० ३६५ 

रबी रबी ज्वारी ४२५ १३५ 

रबी रबी हरभरा ३५० १०५ 

रबी रबी गहू ५२५ १२० 

रबी रबी मका ५०० ९० 

रबी रबी कांदा ६२५ ११५ 

रबी रबी लमरची ११०० १९० 

रबी रबी टोमेटो ७०० १३७ 

रबी रबी वांगी १००० १९० 

रबी रबी भाजीपािा ६०० ६० 

रबी रबी फुि कोबी ४७५ ६२५ 

रबी रबी बटाटा ५५० १०५ 

रबी रबी भेंडी ४७५ ११२ 

रबी रबी भईुमगु ६५० १२० 

रबी रबी सयुवफुि ४२५ १०५ 

रबी रबी चार पपके ३५० ९० 

जमीि वापर 

जमीन वापर वन क्षेत्र ८०० ३६५ 

जमीन वापर पोटखराबा ३०० ३६५ 

जमीन वापर गायरान ४०० ३६५ 

जमीन वापर कायम पड (गावठाण सह) १५० १२२ 

जमीन वापर चाि ुपड १५० १२२ 
• वरील वपकाची माहहती WALMI सांतथे िे प्रकालर्त केलेल्या पुस्ततके िुसार आहे. 


