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आजचा काययक्रम 
• शतेी व गावातील महत्वाचा समस्या
• पाण्याचा तळेबंदाची संकल्पना

• ताळेबंदाचे महत्वाचे घटक
• पपके आणि हंगाम

• ननयोजन: झोनसाठी पािीसाठा आणि शतेा मध्ये पाण्याची पपल्धतता
• गावातील नैसर्गयक असमानता
• जल व मदृ सधंतारि कामे: शेत ननहाय पाण्याचा पपल्धततेसाठी ननयोजनाचे 
ननकष

• अॅप : पण्याचा ताळेबंद काढायची प्रक्रक्रया
• पदाहरि - घुसर



नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प -
पद्ददष्ट

• हवामान अनुकूल पािलोट पवकास
• पाण्याचा ताळेबंदावर आधताररत नवीन कामांचे ननयोजन
• गावाचा पवपवधत भागांमध्ये पाण्याची सोय
• शते पातळीवर पाण्याची पपल्धतता



Wadhvi 2017 POCRA village level water balance

Rain

2658 

TCM
473mm

AET

57%, 273mm

monsoon PET 

402 mm

(1911 TCM)

SM 12%, 57mm

GW 1%, 5mm

Runoff

29%, 135mm

Monsoon Deficit = 129mm

(Or 614 TCM)

Monsoon end

Cropped area = 476 ha

Non-ag area = 86 ha

Post-Monsoon

Cropped area = 165 ha

Groundwater

Soil layer

Atmosphere

Post monsoon 

PET 242 mm

(402 TCM)

4

All % are % of total 
rainfall in TCM
E.g. AET is 57% of 
2658 TCM = 1515 
TCM



शेती
• नैसगय – पाऊस, मातीतील ओलावा, अपधताव 
(वाहून जािारे पािी), भजूल 

• पपके – ३-५ मी.मी. ददवसाला ननयममत 
पाण्याची गरज

• मसचंनाच्या सोयी – जल व मदृ सधंतारि 
कामे, मसचंनाचे प्रकार आणि मसचंनासाठी 
पपयुक्त ससंाधतने 



येपलखेड(२०१६)
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Rainfall and Cumulative Runoff 2016

Rain 16 Cumulative Runoff

पावसाचा खंड -
४० ददवस 

ननसगय: पावसाची अननयममतता

• पावसाळ्यात पडिारा खंड, पपकाचे नुकसान व त्यावर पपाय करण्याची गरज
• पावसाळ्या नंतरचा पपकांसाठी पाण्याची सोय



गावातील महत्वाच्या समस्या

• खरीप हंगामातील वाढत/लांबत चाललेले पावसाचे खंड (dry 
spells)
• दबुार पेरिी
• पपकाचे नुकसान
• संरक्षित मसचंनाची गरज

• र्बी हंगामात पपकाला कमी पडिारे पािी
• पत्पादकता कमी, बाजार भाव कमी, आर्थयक नुकसान
• भूजलासाठी स्पधताय, पवदहरी लवकर आटिे
• र्बी च्या सुरुवातीला पाण्याच्या पपल्धततेनुसार सामुदहक ररत्या पपक 
पद्धतत ठरपवण्याची गरज
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गावातील महत्वाच्या समस्या

• वाढत चाललेली मातीची धतूप
• मातीचा थर कमी होिे
• मातीतील पािी साठवून ठेवण्याची िमता कमी होिे
• खरीप मध्ये पावसाचा खंड पडल्यास मातीतील पािी कमी पडिे
• र्बी मध्ये केवळ मातीतील ओलाव्या वर घेतली जािारी पपके कमी 
होिे

• Ridge to valley पद्धततीने मदृ संधतारिाची कामे करून माती ची धूतप कमी 
करिे आवश्यक

• साठलेला गाळ शेतासाठी वापरिे
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पपल्धत पाण्याचा अंदाज

पाण्याचा ताळेबंद 
• खरीप साठी लागिाऱ्या संरक्षित मसचंनाचा 

अदंाज
• मदृ व जल संधतारि कामा द्वारे खरीप मधेत 

पपल्धत होऊ शकिायाय संरक्षित मसचंनाचा 
अदंाज 

• रबी साठी लागिाऱ्या पाण्याचा अदंाज
• रबी साठी पपल्धत पाण्याचा अदंाज
• गाव पातळीवर मदृ व जल संधतारि कामांसाठी 

योग्य जागेची ननवड

७० हे. चा छोटा
पािलोटखरीप हंगामात संरक्षित मसचंनासाठी

नाला व अपधताव ननयोजन

1st

order 
stream



• पपल्धत पािी अडपवण्यासाठी मदृ व 
जल संधतारि कामांचे ननयोजन करिे

• गावातील पवपवधत भागांसाठी पािीसाठा 
तयार करिे

प्रकल्पातील जल व मदृ संधारण कामे 
• शतेतळे
• नाला रंुदीकरि, खोलीकरि
• MNB, CNB,Compartment Bunding, 

Graded Bunding
• CCT, Deep CCT
• पवहीर, बोरेवेल
• Loose boulder structures, Drainage 

Line Treatment

७० हे. चा छोटा
पािलोटखरीप हंगामात संरक्षित मसचंनासाठी

नाला व अपधताव ननयोजन

शते तळे,
छोटे बंधतारे, 
खोलीकरि इ.

पपल्धत पाण्याचे ननयोजन व पपाय

1st

order 
stream



शतेा वरील ताळेबंदाची संकल्पना

पजयन्यमान पपकांची गरज
बाश्पोत्श्वास (ET)

अपधतावमातीतील 
ओलावा

मातीतून 
णझरपलेले पािी
(भूजल) भूजल प्रवाह

खडक

• खरीप पपकाला पावसाळ्यात मातीचा 
ओलाव्यातून ममळिारे पािी

• शते जममनीवरून वाहून जािारे पािी
• मातीत णझरपलेले भूजल
• खरीप पपकाचा अतंी रबी पपका साठी 

पपल्धत मातीतील ओलावा
• पावसाचा खंडात खरीप पपकला कमी

पडिारे पािी



भूजल

Jun DecNovOctSepAug JanJul Feb Mar Apr May Jun

खरीप

कापूस, तूर इ.

वापषयक / फळ पपके

र्बी पन्हाळी

पजयन्यमान Dry spell

अपाधताव जल संधतारि
कामे

पुनभयरि

मातीतील ओलावा

महत्त्वाचा ननियय १ महत्त्वाचा ननियय २

संरक्षित मसचंन

वन-िेत्र, कुरि, गवत इत्यादी

शतेीचे वापषयक कालेंडर



झोन/ गावासाठी पाण्याचा ताळेबंदातनू ममळिारे ननयोजानासाठी पपयकु्त 
घटक

पावसाळ्यातील पपकाचंी 
पाण्याची तुट

पावसाळ्यानंतर पपकांची 
पाण्याची तुट

पपण्याचा पाण्याची गरज

अडवण्यासाठी उपलब्ध 
अपधाव (50%)

पावसाळया अतंी पयतंचे 
भूजल पुनभभरण

पावसाळया अतंी मातीतील 
उपलब्ध ओलावा

गरज पुरवठा 

उद्ददष्ट - १

उद्ददष्ट - २

• पद्ददष्ट १ पावसाळ्यातील संरक्षित ससचंनासाठी आहे व पद्ददष्ट -२ पावसाळ्यानंतर पपकांची व पपण्याच्या पाण्याची 
गरज पुरपवण्यासाठी आहे.

• हे पद्ददष्ट त्या वषीचा पावसावर व गावामधतील पपक पद्धततीवर अवलंबून असते. यामुळे सरासरी पजयन्यमानाचे वषय 
ननवडून त्यावर पाण्याचा ताळेबंद काढला जातो.

• ही झोन ननहाय पद्ददष्टे काही प्रमािात गाठण्यासाठी पपल्धत अपधताव अडवीण्याकररता (झोनसाठी पाणीसाठा) नवीन 
कामाचे ननयोजन करावे



पपकांची पाण्याची गरज, पपकांचा कलावधती आणि हंगाम 

पपक हंगाम पपक पपक कालावधी (ददवस)
पपकाची पाण्याची गरज

(मी. मी.)
खरीप खरीप ज्वारी 120 426
खरीप सोयाबीन 105 375
खरीप मुग 60 275
खरीप खरीप चारा पपके 90 300

खरीप
खरीप भाजीपाला (भेंडी, गावर, 

कारली ई.) 110 501
लांब खरीप तूर 165 625
लांब खरीप कापूस 180 803
वापषयक डामळंब 365 1292
वापषयक संत्रा 365 1491

वापषयक ऊस 365 2131

रबी रबी हरभरा 105 350

रबी रबी ज्वारी 135 425

रबी रबी गहू 120 525



ननयोजन: झोनसाठी पािीसाठा आणि शतेा मध्ये 
पाण्याची पपल्धतता



झोन का करावे?

गावा मधतील सूक्ष्म पािलोट म्हिजे झोन होय. अनेक शेत 
गट, बबगरशेती जमीन इ. ममळून एक झोन तयार होतो

गावातील नैसर्गयक असमानता
• मातीचा प्रकार – हलकी माती, मध्यम माती, भारी माती
• मातीची खोली – पथळ, खोल
• जलस्रोत - नाले, नदी  व त्यामधतून गावातील पवपवधत झोन मध्ये 

पाण्याची पपल्धतता
• पवदहरींमध्ये पाण्याची पपल्धतता - गावाच्या माथ्या कडचा भाग, 

पायथ्या कडचा भाग, नदी नाला जवळील भाग 
• गावातील पवपवधत भागातील पाण्याचे मुख्य स्त्रोत
• बबगरशतेी जमीन – कुरि, वन शते्र इ. मधतून पपल्धत अपधताव



गावामधतील नैसर्गयक आसमानता – पररिाम 
(संरक्षित मसचंन)

जमीन प्रकारजमीन प्रकार मातीचा प्रकार जमीनीचा पतार गट ननहाय संरक्षित
मसचंानाची गरज 

• गावातील या असमानतेमुळे पवपवधत गटात पपकाची पाण्याची तुट बदललेली ददसते
• गट ननहाय संरक्षित मसचंनाची गरज, यासाठी नतथे पाण्याची पपल्धतता आणि मसचंन सोयी यावरून प्राधतान्याने 

संरक्षित मसचंन पुरवीण्याकररता गट ननहाय ननयोजन करावे
• यामुळे सिवार फेरी दरम्यान ननरीििे नोंदवून गट ननहाय पाण्याची सोय करण्यासाठी ननयोजन करावे



जल व मदृ सधंतारि कामे: शते ननहाय पाण्याचा 
पपल्धततेसाठी ननयोजनाचे ननकष



ितेजसमनी साठी  िेत्र उपचार
1. काम्पार रभटमेंट बंडडगं/ िते बांध 

बंददस्ती

2. ढाळीचे बांध

3. ितेात गाळ भरणे

बबगरितेी साठी  िेत्र उपचार
1. सलग समतल चर

2. खोल सलग समतल चर

िेत्र उपचार

▪ हे काम पाणी जीरपवण्याकररता प्राधान्यक्रमाने हलक्या , मध्यम आणण भारी जमीन 
असलेल्या ककमान ५० हेक्टर िेत्राचा १ गट तयार करून घेतले पादहज

▪ कुठलीही कामे झालेली नाहीत अिा ितेांना प्राधान्य द्यावे
▪ भारी जमीन (चचकट माती) असलेल्या ितेाच्या िेत्रावरचे गोळा झालेले पाणी 
सावकािपणे बाहेर काढण्याकररता हे बांध घ्यावे 

▪ हलकी माती ककंवा जसमनीची खोली ०.२५ मी. पेिा कमी असलेल्या ितेात 
प्राधान्याने काढलेला गाळ टाकावा

▪ ० – ३३% उताराचा बबगरितेी जसमनीवर मदृ संधारण व पाणी जजरपवण्यासाठी हे 
काम करावे

▪ ० – ८% उताराचा बबगरितेी जसमनीवर मदृ संधारण व पाणी जजरपवण्यासाठी हे 
काम घ्यावे 



Compartment bunding

Farm bunding Graded bunding

CCT

Gabion bunding

Loose bolder

CNB
Farm pond with plastic

Farm ponds / PT



• अनघड दगडांचे बांधत 
• गावाच्या माथ्या कडचा भागात ओघालीवर मातीची 
धतूप कमी करण्यासाठी याचे ननयोजन करावे

• गॅबबअन बंधतारा
• मातीची धतूप कमी करण्यासाठी व पािी 
मुरपवण्यासाठी गावाचा माथ्या कडच्या क्रकंवा 
मधतल्या भागात नाल्या मध्ये ३% पेिा अर्धतक 
पतारावर याचे ननयोजन करावे

• CNB/MNB/गाव तलाव यांचा वरील बाजसू या
कामाचे ननयोजन करावे

• खडक/मुरूम असलेल्या जागेवर याचे ननयोजन करू 
नये

• गाव तलाव / पाझर तलाव
• गावातील पड िेत्रा मध्ये याचे ननयोजन करावे –
भूजल पातळी वाढपवण्याकररता याचा पपयोग होतो 

ओघळ ननयंत्रणाचे उपचार 



ओघळ ननयंत्रणाचे उपचार
माती नाला बांध / ससमेंट नाला बांध – पूर ननयंत्रण व घळ ननयंत्रण
• गावामध्ये रबी िेत्र कमी असलेल्या भागातून वाहिाऱ्या नाल्याचा प्रवाहात 

भूजल पातळी वाढपवण्यासाठी याचे ननयोजन करावे
• गावातील भूजल पातळी कमी असलेल्या भागात नाला वाहत असल्यास तीथे 

या कामांचे नयोजन करावे 
अजस्तत्वातील बुजलेल्या कामांचे गाळ काढणे व नाला खोलीकरण
• नाल्यामुळे पूर स्स्थती असलेल्या भागात नाला खोलीकरि यासाठी ननयोजन 

करावे
• जा भागात या कामांचे ननयोजन झाले आहे नतथे नवीन पवहीर/शते तळ्याना 

ननकशानुसार घ्यावी
• अस्स्तत्वातील कामांचे पुन्नारुजीवीत करूि भूजल पातळी वाढपवण्यासाठी -

गाळ काढायला  व वरील भागात नाला खोलीकरि यासाठी ननयोजन करावे
• काढलेला गाळ मातीची धतूप झालेल्या शतेांमध्ये वापरावा



येपलखेड पदाहरि



शते ननहाय पपचार - पवहीर / बोरवेल

1. छोटे / सीमांत, पावसाळ्यातील संरक्षित ससचंनासाठी पाण्याचा स्रोत नसणाऱ्या शेतकयाांना 
पवहीर/बोरवेल साठी प्राधान्य द्यावे

2. आजू बाजूचा पवदहरींची पाण्याची उपलब्धता बघून पवहीर मागिी करावी
3. पवदहरींना कमी पाणी लागत असेल तर अशा भागात बोरवेल / इतर पाण्याचे स्रोत घ्यावे
4. नदी/नाल्या जवळील / गावाचा पायथ्या कडील  भागात पवदहरीची पाण्याची उपलब्धता 

चांगली असल्यास या भागातील गटांना पवदहरी ददलेले चांगले
5. पवहीर / बोरवेल मंजूर केलेल्या गटांना ससचंनाचा सोयी (पंप इ.) आहेत का हे तपासून 

त्यासाठी प्राधान्य द्यावे
6. ज्या पवदहरींना रबी हंगामाचा िेवटी पाणी कमी पडत ेव ऑक्टोबर मध्ये पाण्याची  पातळी 

४ मी.  पेिा कमी असत ेअशा पवदहरींना पुनभभरण साठी ननवडावे



शते ननहाय पपचार - शते तळे 

1. हलक्या व मध्यम जममनीवर अस्तरीकारिासह शेततळे घ्यावे
• शते तळ्यासाठी पाण्याचा स्रोत भूजल असल्यास त्यची पाण्याची उपलब्धता बघून ननयोजन करावे
• अपधतावाने शते तळे भरायचे असल्यास शतेाचे िेत्र आणि िते तळ्याचे पाणलोट िेत्रानुसार त्याचा आकार 
ठरवावा

• नाल्या/नदी जवळील गटांना शते तळ्यासाठी प्राधतान्य द्यावे

2. भारी जममनीवर अस्तरीकारािामशवाय इनलेट-आपटलेट सह शेत तळे घ्यावे
• ही शते तळी घेताना आज ूबाजचेू िते तळे शतेाचा िेत्रावरून वाहून येिाऱ्या पाण्याने भरतात का हे बघावे
• शते पतारानुसार नाला ओघाळीचा काठाचा भागात शते तळ्यासाठी जागा ननवडावी / चारी काढून ओघळ 
ननयंत्रिान करावे

• शतेाचे िेत्र आणि िते तळ्याच्या पाणलोट िेत्रानुसार त्याचा आकार ठरवावा (पदा. २ हे. पािलोट  मागे २.१ 
टी.सी.एम चे १ शते तळे)

• चचबड मातीत/ खारपण पट्टट्यात या प्रकार चे इनलेट- आउटलेट चेन िते तळे मसचंनासाठी अर्धतक पपयोगी 
ठरतात

• नाल्या/नदी प्रवाहाचा ददिलेा उभे, जसमनीच्या नाला/नदी कडील उतारावर या प्रकारचे चेन िते तळे घ्यावे



पण्याचा ताळेबंद काढायची प्रक्रक्रया

झोन ननहाय पपकांचे 
पाण्याचे गणित

पाण्याची तुट/ अर्धतक 
पाण्याचा अदंाज

नवीन कामांच्या
शाश्वततेचा अदंाज

झोन ननहाय 
आराखडा

झोन मधतील पपक 
पद्धतती

झोन मधतील मदृ व 
जल संधतारि कामे व
पपण्याचे पािी

झोन “Vulnerability” 
नकाशा/ शतेकरी

गाव आराखडा

अॅप इंटफेस

गावामध्ये 
समूह 

सहायकाने अॅप
मध्ये 

भरावयाची 
मादहती 

समूहा सहायक ने कृषी
सहयाकाच्या मदतीने

बनवायचा झोन व गाव 
आराखडा

अॅप मध्ये 
पपल्धत 
मादहती



In the Field: PoCRA App Interface

App available for 
downloading on 
google play 
store.

Can be used on  
Tablet as well as 
Smartphones
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झोन मधतील पपक पद्धतती ठरवताना लिात ठेवायचा 
बाबी

गावाचे नाव झोन १ झोन २ झोन ३
झोन िेत्र
शेतीखालील िेत्र
बबगरशेती िेत्र
पपके
खरीप पपक १
खरीप पपक २
खरीप पपक ३
खरीप पपक ४
लांब खरीप पपक १
लांब खरीप पपक २
वापषयक पपक १
वापषयक पपक २
चालु पड
रबी पपक १
रबी पपक २
रबी पपक ३

• प्रथम झोन मधतील जमीन वापर ठरवावा - शतेी आणि 
बबगरशतेी िेत्र

• शतेी आणि बबगरशतेी िेत्राची बेरीज झोन िेत्रा एवढी असावी

• बबगरशतेी प्रकार - वन िेत्र , कुरि िेत्र, कायम पड िेत्र , 
पोटखराबा िेत्र, बबगरशतेी िेत्र

• शतेी प्रकार - पपके आणि पावसाळ्यातील चालु पड

• एकूि खरीप/लांब खरीप/वापषयक पपकाखालील िेत्र आणि चालु 
पड हे झोनचा शतेीखालील िेत्रा एवढे क्रकंवा त्या पेिा कमी 
असेल हे बघावे



मादहती संकलन: झोन मधतील जल व मदृ संधतारि कामे
गावाचे नाव झोन १ झोन २ झोन ३ झोन ४ झोन ५

संख्या/िेत्र नमूद करावे व गट  नकाशावर माकय  करावे
मजगी/पकडई
सलग समतल चर (०.३ मीटर)
सलग समतल चर (०.४५ मीटर)
खोल सलग समपातळी चर
(DCCT) – मशवार
खोल सलग समपातळी चर
(DCCT) -वनिेत्र
ढाळीचे बांधत
शेत बांधत बंददस्ती / कमपाटयमेंट
बंडडगं
लुज बोल्डर (लु. बो.)
गेबबअन बंधतारा
अथयन बंधतारा/माती नाला बांधत

नकाशा वर अस्स्तत्वातील कामे नमूद करायची सूची
• झोन नकाशावर अस्स्तत्वातील कामे माकय  करावी 
• पपचार नकाशावर प्रस्तापवत कामे माकय  करावी
• मशवार फेरी दरम्यान या कामांची िमता नमूद करून घ्यावी



अस्स्तत्वातील आणि प्रस्तापवत कामे



पपण्याचा पाण्याची गरज
१. पपण्याचा पाण्याची गरज काढण्यासाठी लोकसंख्या व पिधुन याची मादहती अॅप मध्ये भरावी

२.खालील प्रपत्रांचा आधतारे ही मादहती भरावी

• प्रपत्र १.१ – गावाची लोकसंख्या
• प्रपत्र २.४ पशधुतन व पशपुालन करीता आवश्यक मादहती

३.ज्या झोन मध्ये गावठाि आहे फक्त त्या झोन साठी ही मादहती भरावी

४. गावामध्ये वस्त्या पवखुरलेल्या असल्यास – झोन मधतील वस्तीची लोकसंख्या व पशधुतन याची मादहती त्या
झोन कररता अॅप मध्ये भरावी



घुसार झोन १ पदाहरि: पपक पद्धतती २०१६ – चांगले वषय
क्र. पपके आणण जमीन

(हेक्टर)
अजस्तत्वातील
पपक पद्धत
आणण कामे

ताळेबंद – १
ख १ सोयाबीन २०
ख २ जवार १४
ख ३ मुंग ५२
ख ४ पडीद ५
ला.ख १ कापूस ३१५ (६८%)
ला.ख २ तुर ५५
र१ हरबरा ५५ (१२%)
झोन
िेत्र

४६२ हेक्टर

कामे शते तळे (संख्या) ३३
कामे मसमेंट नाला बाधंत

(संख्या)
०

कामे नाला खोलीकरि
(ला. x रु. x खोली.)

०

• अकोल्या मधतील खरपाि पट्टट्टयातील गाव
• काळी माती – कमी भूजल पुनभयरि - खारे पािी 
• मुख्य कामे – शते तळी
• २०१६ पाऊस - ९२० मी.मी.



पाण्याचा ताळेबंद व ननष्कषय

पावसाळ्यातील पपकांची 
पाण्याची तुट – २४ 

टी.सी.एम.
पावसाळ्यानंतर पपकांची 
पाण्याची तुट – ११५५ 

टी.सी.एम

पपण्याचा पाण्याची गरज –
0 टी.सी.एम

ननयोजनासाठी उपलब्ध
अपधाव (50%) – ९२३ 

टी.सी.एम

पावसाळया अतंी पयतंचे 
भूजल पुनभभरण – २.४ 

टी.सी.एम

पावसाळया अतंी मातीतील 
उपलब्ध ओलावा – ५२२ 

टी.सी.एम

गरज पुरवठा 

उद्ददष्ट – १
२४ टी.सी.एम

उद्ददष्ट – २
११५५ 

टी.सी.एम

• उपलब्ध अपधाव पद्ददष्टे गाठण्यासाठी पुरे नाही, 
• तरी काही प्रमाणात उद्ददष्टे गाठायला नवीन कामांचे ननयोजन करावे 
• पावसाळ्या नंतरची पाण्याची तुट खूप जास्त असल्यास – पपक पद्धतती मध्ये लांब खरीप/ वापषभक/रबी 

पपके जास्त प्रमाणात आहेत हे समजावेव.
• लांब खरीप/वापषभक पपकांखालील िेत्र ननयंत्रणात आिून कमी कालावधीची पपके (उदा – मुंग,बाजरी) 

त्याजागी सुचवावी
• रबी पपकाखालील िेत्र जास्त असल्यास, ड्रीप, जस्प्रंकलर सारख्या सुधदृ ससचंन पद्धती सुचवायया

अडवलेला 
अपधाव  - ३५ 
टी.सी.एम



क्र. पपके आणण
जमीन (हेक्टर)

अजस्तत्वातील
पपक पद्धत
आणण कामे

नवीन प्रस्तापवत
कामे

सुधाररत पपक
पद्धत

सुधाररत प्रस्तापवत कामे
आणण पपक पद्धती

ताळेबंद – १ ताळेबंद – २ ताळेबंद – ३ ताळेबंद - ४
ख १ सोयाबीन २० २० ४० ४०
ख २ जवार १४ १४ २४ ७४
ख ३ मुंग ५२ ५२ ५२ ५२
ख ४ पडीद ५ ५ १२० १२०
ला.ख १ कापूस ३१५ (६८%) ३१५ १५० (३२%) १००
ला.ख २ तुर ५५ ५५ ५५ ५५
र१ हरबरा ५५ (१२%) ५५ १४५ (३१%) २४५ (५३%)
झोन िेत्र ४६२ हेक्टर
कामे शते तळे (संख्या) ३३ २० २० ४७
कामे मसमेंट नाला

बांधत (संख्या)
० ५ ५ १०

कामे नाला
खोलीकरि (ला. 
x रु. x खोली.)

० १००० x २० x ३ १००० x २० x ३ १५०० x २० x ३

अडवलेला
अपधाव

टी.सी.एम. ३४ ११८ ११८ १९६

घुसार: पपक पद्धतती, कामे व ननयोजन



• सुधाररत ताळेबंद १ आणण २ हे िनू्य पेिा कमी असल्यास पाण्याची तुट दिभवतात, तुट असल्यास दह संख्या 
उद्ददष्ट म्हणून धरावी 

• कमी पावसाळ्यात या गावामध्ये ननयोजनासाठी पपल्धत अपधताव २०० टी.सी.एम चा सुमारास आला आहे 

उद्ददष्ट – १ 

उद्ददष्ट – २ 



Thank You



Wadhavi village, Washim

Total area 562 ha

Total rainfall (2017) 473 mm

Single kharif crop area

Soybean 290 ha

Moog 15 ha

Udid 26 ha

Long kharif crop area

Cotton 52 ha

Tur 93 ha

Rabi crop area

Wheat + Harbara + vegetables 20 ha

Non agricultural area

Fallow 30 ha

Grass 26 ha

Forest 30 ha 37

Example: Wadhvi Village Karanja Cluster WB

LULC

soil

POCRA zone map


