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आजचा काययक्रम
• गावातल्या समस्या - शतेी आणी पाणी
• पाण्याचे ननयोजन व संबंधित प्रकल्प उद्ददष्ट्य
• हंगाम, गरज- वाटप (supply-demand)  आणण ताळेबंद
• गावाचे नियोजि चक्र - पीक पद्धतआणि पािी साठा
• उदाहरि - हहवरे बाजार व कडवंची
• प्रकल्प - कृती आराखडा
• उप ववभागीय कृषी अधिकारी – प्रकल्पाती भूममका
• DPR मंजरुी - महत्वाचा बाबी
•  ाभार्थी ननवड प्रक्रक्रया
• ननष्टकषय
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गावातल्या समस्या - शेती व पाणी
1. कोरडवाहू शतेी व त्याती अडचणी
• दषु्टकाळ- व्यापक व भीषण स्वरूप
• अननयममत पाऊस - संरक्षित मसचंनासाठी पाण्याची सोय / उपाय

2. नगदी वपके व त्या ा  ागणारे पाणी, खत,ेरसायने इ. व त्यात े
जोखीमआणण वाढती ववषमता

3. अपुरे व बबघड े े ननयोजन
4. भूज याची खा ाव े ी पररस्र्थीती
• वपण्याच्या पाण्याची वाढती समस्या
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Ghusar Village, Akola Taluka, Akola District: Farmer yields surveys
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How to stabilize yields
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नामशक (२०१७)



पाण्याचे ननयोजन म्हणजे काय ? 
District Irrigation Plan

• शतेी योग्य जममनीत वाढ
• प्रत्येक शतेा ा शाश्वत व खात्रीशीर पाणी
• पाण्याच्या प्रत्येक र्थेंबातुन जास्तीत-जास्त उत्पन्न; सूक्ष्म मसचंन प्रणा ीचा
वापर

• योग्य पीक व पद्ित
• पाण्याचे न्याय वाटप,  घु-मसचंनावर भर
• गाव पातळीवर वावषयक पाण्याचा ननयोजनआराखडा
• सामूदहक शतेी प्रमाणे: भूज ाचे व्यवस्र्थापन व ननयोजन
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सामुदानयक एकजूट,  शासिाचा सहभाग, शास्त्र व ववज्ञाि-
तंरज्ञाि व नियोजि



PoCRA प्रकल्प – िोरणात्मक उद्ददष्ट्ये

● यासाठी उपयुक्त - पाण्याचा ताळेबंद
○ गावाची पाण्याची गरज – वपक पद्ित
○ गाव पातळीवरच्या अस्स्तत्वाती साठवण िमातेचा अंदाज
○ उप ब्ि पाण्याचा अदंाज/ नवीन कामांसाठी वाव
○ गावामािी असरुक्षित झोनओळखणे

वरी उद्ददष्ट्ये गाठाय ा गावआणण शेत पातळीवर मदृ व ज संिारण कामांचे ननयोजन

गाव ननहाय पाण्याची
उप ब्िता वाढवणे. 
समतो आणणे.

कोरडवाहू
शतेकऱयांसाठी संरक्षित
मसचंनाची सोय करणे

कोरडवाहू/  छो्या
शतेकऱयांच्या वपक
उत्पन्नात वाढ

कोरडवाहू /  छो्या
शतेकऱयांच्या आधर्थयक
उत्पन्नात वाढ
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शेतकयायची जमीन िारणा: गाव ननहाय उदाहरण
दहीगाव, तालुका - चाांदूर बाजार, जजल्हा-

अमरावती

● गावामधील एकूण गट - ४८१

● गावामधील ४८१ गटाांपैकी ३६०

शेतकर्ाांकडे गावाचे एकूण ५० % के्षत्र

आहे.

● ७४ % शेतकर्ाांकडे प्रते्यकी १.९

हेक्टर पेक्षा कमी के्षत्र आहे

● सामूजहक जहतआजि

एकजूट

● स्पर्ाा, खचा आजि जवषमता 8



पाण्याच्या ताळेबंदाशी ननगडीत प्रकल्प उद्ददष्ट्ये
1. कोरडवाहू शतेकऱयांची खरीप संरक्षित

मसचंनाची गरज पुरवणे
2. गाव पातळीवर रबी साठी पाण्याची

उप ब्िता वाढववणे
3. गाव पातळीवर सामुदहक ररत्या वपक

पद्ितीचे आणण पाण्याचे ननयोजन
ननयोजनासाठी उपयुक्त मादहती

• पावसाच्या पाण्यातून उप ब्ि अपिावाचा
अंदाज

• भूज उप ब्ितचेा अंदाज बांिणे
• मदृ व ज संिारण कामांसाठी योग्य
जागेची ननवड

७० हे. चा छोटा
पाण ोटना ा व अपिाव ननयोजन
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Simple hydrological cycle ताळेबंदाती प्रमुख घटक

पजयन्यमान वपकांची गरज
बाश्पोत्श्वास (ET)

अपिावमातीती 
ओ ावा

मातीतून
णझरप े े पाणी
(भूज ) भूज प्रवाह
खडक
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हंगामआणण ताळेबंदाची संकल्पना
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पावसाळ्याती खंड, वपकाची पाण्याची तुट आणण मातीती 
ओ ावा

Crop soybean
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गावामिी नैसधगयक असमानता
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Kharif deficit (PET-

AET) = 131mm

Kharif deficit (PET-

AET) = 215mm

Rabi starting SM 
= 130mm

Rabi starting SM 
= 40mm

Dry spell



शेतकऱया पुढी प्रश्न -
- ननयोजनासाठी  ागणारी आकडवेारी

1. खरीप हंगामात शतेकयायने क्रकती (मी.मी.) पाणी अधिक देण्यास सज्ज
राहावे

2. यामिी क्रकती पाणी सध्या उप ब्िआहेआणण उर ेल्या पाण्यासाठी सोय
3. यासाठी कोणती मदृ व ज संिारण कामे करावी
4. रबी वपक संरक्षितआहे का?
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पाण्याच्या ताळेबंदाशी ननगडीत प्रकल्प उद्ददष्ट्ये

1. CNB,ENB, ना ा खो ीकरण इ. 
ओघळ ननयंत्रण उपचारांमिून गाव
पातळीवर ज संिारण

1. CCT/DCCT/PT/गाव त ाव इ. मिून
भूज पुनभयरण

1. शेत बांि बंददस्ती/शेत तळे/ ववहीर इ. 
मिून शतेावर पाण्याची सोय

७० हे. चा छोटा
पाण ोटना ा व अपिाव ननयोजन

शते तळे,
छोटे बंिारे, 
खो ीकरण इ.
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शते बािं
बंददस्ती



पाण्याची गरजआणण पाण्याचा वाटप (उदाहरण - ७० हे)

वपक क्षेर (हे) पाण्याची गरज
(टी.सी.एम)

पाण्याची तुट (टी.सी.एम) ससचंिाचे पािी (टी.सी.एम)

कापूस (P2 - ५०%) ३० २४० १३५ ६७.५
सोयबीन (P3 ९० %) २५ १०० १२.५ १.२५ (१० % संरक्षित मसचंन)

तूर (P2 ) १० ६२.५ ३० ३०
रबी ज्वारी (P3) १० ४५ ४५ ३.८
रबी गहू (P2) ५ २६.२ २६.२ २६.२
मोसंबी (P1) ५ ९० ६० ६०
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काम संख्या / क्षेर (हेक्टर) उपलब्ध पािी (टी.सी.एम) प्रकार
शते तळी २० ४४(२.९ मी. मी.) W1

शते बांि बंददस्ती ५० २२.५ (१.५ मी.मी) W2 & W3

CNB ८ १२३ (८.२ मी.मी) W1



वपक पद्िती, आधर्थयक उत्पन्न व पाणी देण्यासाठी ननवडीचा क्रम

• पावसात खडं पड ा तर कुठल्या वपकांना पाणी द्यायचे याची ननवड दह बहुतेक वेळा त्या वपकामिून ममळणाऱया आधर्थयक उत्पन्नावरआणण पाणी
न ददल्यामळेु होणायाय नुकसानावर अव बंून असते

• वावषयक वपकांमिून ममळणारे आधर्थयक उत्पन्नआणण पाणी न ममळाल्या मळेु नुकसान दोन्ही जास्त असल्यामळेु वावषयक वपकांना सवयप्रर्थम
पाण्याची सोय के ी जाते

• सहसा पावसाळ्याच्या खडंात खरीप वपकांना पाणी न देता कापसा ा शवेटचे १-२ पाणी देता यावे यासाठी पाणी वाचव े जाते.

• त्यामळेु वावषयक , दहंुगामी वपकांना सरुक्षित पाण्याची गरज

वपक प्रकार पािी देण्याचे प्रमाि आर्थिक िफा

खररप सहसा कोरडवाहू दहंुगामी चा तु नेने कमी
दहंुगामी २-३ शवेटचे पाणी खरीप वपकांच्या तु नेत अधिक नफा
रबी १-२ पाणी / ननयममत

वपकानुसार
गहू/कांद्या सारख्या ननयममत पाणी
 ागणाऱया वपकांना हरबरा सारख्या
वपकांचा तु नेत अधिक नफा

वावषयक ननयममत, सवायधिक सवायधिक
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P3: कोरडवाहू
वपके

P2: मसधंचत वपके

P1: वावषयक / 
बहुवावषयक वपके



• Downscaling of economic vulnerability/ viability by preparing such tables at each taluka/ cluster.

• Maximizing output per unit of water

• Crop hierarchy needs to be studied and developed based on risks, returns and input costs.

Crop Average modal 
wholesale market rate 
in Partur / Jalna APMC

Std dev of 
modal price 
distribution

Mean of 
daily price 
spread

Mean price 
spread as % of 
mean price

Crop water 
requirement 
(mm)

Output (Rs. 
Per cu.m.)

Cotton Rs. 4367 16% Rs. 1108 25% 700-800 Rs. 10

Tur Rs. 3894 7% Rs. 477 12% 575-625 Rs. 7.5

Soyabean Rs. 3227 8% Rs. 315 9% 350-400 Rs. 14

Wheat Rs. 1670 14% Rs. 171 10% 500-525 Rs. 9

Jowar Rs. 1674.90 20% Rs. 233 14% 400-450 Rs. 5

Sweetlime Rs. 3125 21% Rs. 1875 60% 1600-1800 Rs. 38

वपकांचा पदािुक्रम
• आधर्थयक उत्पन्नआणण गंुतवणूक िोक्या वरून
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पाण्याची गरज व पुरवठा: ननवडीचा क्रम

1. वपकांची ववभागणी शतेकऱयाच्या पाणी देण्याच्या क्रमवारीवर आिाररतआहे
2. आधर्थयक उत्पन्नआणण गुतंवणुकीची असुरक्षितता यावरून शतेकरी
शतेावारी कोणत्या वपक ा पाणी द्यावे हे ठरवतो

वावषयक वपके

नगदी वपके

कोरडवाहू वपके

अडव े ा अपिाव

भजू 

मातीती ओ ावा
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Basic Outline of Water-balance enabled planning framework

20



प्रकल्पाती गावाचे ननयोजन चक्र
शेतावर
वपकाची

पाण्याची तुट
मोजणे

झोन / गाव
पातळीवर
एकबत्रत

पाण्याची तुट

नवीन कामांचे
ननयोजन

नवीन वपक पद्ित
ठरवणे

शेतावर पाणी
पोहोचवण्यासा
ठी ननयोजन

गाव पातळीवर
ननयोजन

शते

झोन

गाव
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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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Cropping Pattern Existing Storage Structures     Drinking Water Requirement



Example: Gondala cluster model inputs: गावामिी 
असमानता
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LULC
Soil Zones

Cadastral Slope



24

Output 1: Monsoon farm level vulnerability 
maps and App
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Output 2: Stream proximity map
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Sample Water Budget Output Table in PDF format
Wadhvi village - 473mm -2017 Rainfall Zone 1 Zone 2 Zone 3 Village

Zone Area in hectare 423 60 179 662

Monsoon Balance 
(TCM)

Monsoon protective irrigation req. 

(deficit) 435.2 32.9 150.1 618.2

Storage Available for Crops In 

Monsoon 34.0 5.1 122.7 161.9

GW Available for Crops in Monsoon 4.7 0.2 1.2 6.2

Monsoon Balance: Current Supply -
Demand -396.5 -27.6 -26.1 -446.7

Monsoon Protective Irrigation Index 0.09 0.16 0.83 0.27

Post Monsoon 
Balance (TCM)

Rabi Total Water Requirement 162.5 11.5 230.6 404.6

Drinking Water Requirement 0.0 0.0 39.4 39.4

Water Available from Soil Moisture 35.9 2.6 35.7 74.2

Water Available from GW 18.9 0.9 4.9 24.7

Storage Available for Crops in Rabi 
Season 34.0 5.1 122.7 161.9

Rabi Balance: GW 

supply+SM+structures-Rabi 
Demand-Drinking Water -73.7 -2.9 -106.7 -183.3

Post Monsoon Protective Irrigation 
Index 0.55 0.75 0.60 0.59

Design (TCM)

Water Available from Runoff 276.3 16.6 90.5 383.3

Additional Water Available for 

Impounding 208.2 6.4 0 59.5 26

Note: Zone 3 has a large reservoir currently



वपक पद्ित – पाण्याची उप ब्िता आणण पररणाम

उदाहरण

दहवरे बाजार आणण कडवंची
पाण्याच्या ताळेबंदाच्या दृष्टटीने
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दहवरे बाजार: नकाशे

Main crops:
Kharif: Onion, 
vegetables, bajri, mung
Rabi: Onion, 
vegetables, jowar, 
harbhara

28

W1: ENB,Loose boulder, PT, Village 
Pond, CNB, KT Bandhara, FP
W2:W3 (95:5)          - CCT 210 ha



दहवरे बाजार: पाण्याचा ताळेबंद
● 78 mm post-monsoon rainfall assumed to be available to Rabi

2016 Total 
Deficit:  286 
mm

2014 Total 
Deficit: 316 
mm

Total Storage 
Capacity:  77 
mm  

29



ज व मदृ संिारण कामे - दहवरे बाजार

- ओघळ ननयंत्रण
व िेत्र उपचारा
मिून
अधिकाधिक
साठवण व
पुनभयरण के े
आहे

- हे पाणी शतेावर
ववदहरींच्या
माध्यमातून
उप ब्ि के य

30

Current 

structures

Count Capacity/un

it TCM

Total TCM Total 

mm

water 

type

Percolation tank 2 25 50 5.1 W1

CNB 4 8.4 33.6 3.4 W1

Farm pond 16 2.2 24.2 2.5 W1

Village pond 3 15 45 4.6 W1

ENB 52 5 260 26.6 W1

well recharge 68 0.1 6.8 0.7 W1

Loose boulders 3035 0.05 151.75 15.5 W1

KT bandhara 6 15 90 9.2 W1

CCT 210 0.45 94.5 9.7 W2 and W3

Total 757 77

source: Data from Hivre Bazaar GP Office (it has been assumed that this capacity considers number of fillings 
and evaporation losses)



कडवंची: नकाशे
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कडवंची पाण्याचा ताळेबंद

2016 Total 
Deficit: 276 
mm

2015 Total 
Deficit: 306 
mm

Total Storage 
Capacity: 123.6 
mm  
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ज व मदृ संिारण कामे -कडवंची
- ओघा ीवारचे उपचार

-CNB, बबगरशतेी
जममनीवर िेत्र
उपचार इ. गाव
पातळीवर ददसतात

- शते पातळीवर - शते
बांि बंददस्ती, 
प् ास्स्टक ची शते
तळी व ववदहरी यातून
पाण्याची सोय

33

Current 

structures

Count Capacity 

TCM

Total 

TCM

Total mm water 

type

Compartm

ent 

bunding

978 0.45 440.1 29.2 W2&W3

Farm 

ponds
456 2.2 1003.2 66.5 W1

CNB 19 11 292.6 19.4 W1

KT Weir 2 18 36 2.4 W1

CCT 147 0.45 92 6.1 W2&W3

Total 1864.5 123.6



ननष्टकषय: कडवंची व दहवरे बाजार उदाहरणातून
दहवरे बाजार

या गावात ज सिंारण हे मखु्यतः सामदुहक (ENB, LB, 
CCT इ.) कामांमळेु झा े आहे

○ अधिक प्रमाणात भूज पुनभयरण
○ ४३ % बबगत शतेी जममनीचा पुनभायरणा साठी वापर
○ शतेावर ववदहरी मिून पाण्याची सोय
○ ववदहरी मध्ये उन्हाळ्यात पाणी राही अशी वपक पद्ित
○ सािारण (प्रती टी.सी.एम) ज संिारणाचा २० - २५ हजार

खचय
○ कमी पावसात - कमी खचाित - अर्धक जल संधारि व

वपकांचे नियोजि
○ शते पातळीवर ज संिारणाचा खचय कमी - मध्यम नफा

देणारी वपके - प्रत्येक शतेकऱया ा वषय भर पाण्याची
उप ब्िता
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ननष्टकषय: कडवंची व दहवरे बाजार उदाहरणातून
कडवंची
1. कडवंची मध्ये ज व मदृ सिंारण हे मखु्यतः शेत पातळीवर वैयस्क्तक शेत तळे या माध्यमातून
झा े आहे
○ गाव पातळीवर सुरुवाती ा झा ेल्या कामांतून (शते बांि बंददस्ती, CNB) भूज पुनभयरण वाढ े (सध्या जानेवारी पयतं भूज 

उप ब्िता)
○ शतेपातळीवर ववदहरीतून प् ास्स्टक अस े ी शते तळी भर ी जातात (एवप्र - मे मदहन्यात फळ वपकांसाठी पाण्याची सोय

अशा प्रकारे के ी जाते )
2. सािारण शेत तळ्याच्या १ टी.सी.एम मागे १  ाख रुपये खचय ( ५० % पाणी बस्श्पभावानात उडून
जाते) 
○ त्यामुळे अधिक नफा देणारी वपके -अधिकआधर्थयक िोका -अधिक पाण्याची गरज - शतेकयांमध्ये पाण्यासाठी स्पिाय असे चक्र

सुरु होते
3. सध्य स्स्र्थतीत कमी पावसाच्या वषी गावामध्ये उप ब्ि सपंूणय पाणी फळबागेची तुट भागवाय ा
 ागे . त्यामळेु गावामध्ये अधिकिेत्र फळ बागे खा ीआणल्यास पाण्यासाठी अधिक स्पिाय सरुु
होई व  हान खरीप रबी वपके घेणाऱया शेतकयांना पाणी ममळणार नाही
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ज युक्त मशवारआणण PoCRA (ताळेबंदाची पद्ित) 
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ज युक्त मशवारआणण PoCRA 

ज युक्त मशवार
1. सामदुहक कामे (गाव पातळी)
2. उप ब्ि उपचार

a. ज व मदृ सिंारण कामे -ओघळ
ननयंत्रण व िेत्र उपचार,
ववदहरी,शेततळे इ.

3. कृषी सहायक द्वारे गावाचा आराखडा
आणणअमं बजावणी

PoCRA मध्ये गाव पातळीवरचा
कामांसाठी शेतावर पाण्याची उप ब्िता -
यावर भर दद ाआहे
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PoCRA
1. सामदुहक कामे व वैयस्क्तककामे
2.  ाभ:

a. ज व मदृ सिंारण कामे -ओघळ
ननयंत्रण व िेत्र उपचार

b. वैयस्क्तक ववदहरी, शेततळे, पाईप इ.
c. शेती पूरक व्यवसाय
d. भमूमहीन शेतकरी साठी शे ी पा न, 
कुक्कुट पा न इ.

3. समहू सहायक, सकू्ष्म ननयोजन एजन्सी -
आराखडा
कृषी सहायक -अंम बजावणी



PoCRA प्रकल्पात पाण्याच्या ननयोजनासाठी कृती
आराखडा

गावामध्ये पाहणी आणण
सूक्ष्म ननयोजन

गावआराखडा – तयार
करणे तांबत्रक पडताळणी प्रशासननक मंजरुी

पाण्याचा ताळेबंद

गावामिी नैसधगयकरीत्या
असुरक्षित /  सुरक्षित झोन

-झोन ननहाय ननयोजन
उद्ददष्ट्ये
-संरक्षित मसचंन सोयी -तांबत्रक बाबी
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उप ववभागीय कृषी अधिकारी - भूममका
संमती देण्यापूवी गावआराखडा व्यवस्स्र्थत मांड ा आहे का हे तपासणे

a. गावामध्ये प्रकल्पा नंतर सािारण २० मी.मी साठवण िमता
b. दरुुस्तीची गरज असणारे (इतर ववभागाचे )अस्स्तत्वाती कामे आराखड्या मध्ये असावे
c. आराखड्यातून क्रकती टक्के कोरडवाहू शेतकयांना सरंक्षित मसचंनासाठी सोय होई हे
बघावे

d. गावाचा ३ वषांचा आधर्थयकआराखडा - पाण्याच्या ताळेबंदावर आिाररत झोन ननहाय
मांड े ा असावा

e. मांड ेल्याआराखड्या वरून गावामध्ये क्रकती दहंुगामी िेत्र वाढे हे तपासावे
f. वरी उद्ददष्ट्ये समोर ठेऊन सामदुहक कामांची जागा बरोबर ननवड ी गे ी आहे का
याची दिता घ्यावी 39



How to Enable Transfers

- Farmer classification based on cropping pattern and access to water

40कोणत्या शतेकऱया ा  ाभ द्यायचा हे एकंदरीत वपक पद्िती मध्ये कसा आणायचा यावरून - त्याच्या वपक पद्िती नुसार आणण
त्याचाकडे अस ेल्या पाण्याच्या सोयी वरून ठरवावे (P3->P2 /   P2->P1 )



सध्याचे DPR चे स्वरूप

• वावषयकआराखडा – संख्या व अर्थयसहाय्या सह - गाव पातळीवर -झोन ननहाय पाण्याच्या ताळेबंदाशी जोडण्याची
गरज

• गाव पातळीवरचे व वैयस्क्तक कामांची संख्या नमूद असते
• नकाशावर सािारण ठर े ी जागा दाखव ी असते
• नकाशा वरी कामाची जागा - सन्मती ममळा े ी कामे आणण त्यानुसार ननघा े े झोन ननहाय ताळेबंद यांना जोडून
पाहण्याची गरज 41



गाव नकाशा: DPR तपासणी
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1. बबगरशतेी जमीन : िेत्र उपचार अस्स्तत्वात / प्रस्ताववत झा े आहेत
का

1. दरुुस्तीचे कामे: नवीन कामे प्रस्ताववत करायचा आिी अस्स्तत्वाती 
कामे दरुुस्तीसाठी प्रस्ताववत करावी

1. खरीप िेत्र : फक्त खरीप चे िेत्र अस ेल्या भागात नवीन ववदहरींची
संख्या जास्त असावी (नवीन ववदहरी नकाशावर नमूद असाव्या)

1. रबी िेत्र : कमी असल्यास त्या झोन मध्ये मोठी ज संिारणाची
कामे प्रस्ताववतआहेत का

1. ववदहरींची घनता आणण पाण्याची पातळी : नवीन ववदहरींची संख्या
ठरवताना पहावी



Anecdotes from field: DPR and other Issues

1. बयायच शेतकयांना प्रकल्पाती  ाभ मागणी प्रक्रीये बाबत सपंूणय मादहती नसते
2. बयायच वेळा छो्या शेत्कयायकररता ववदहरी साठी अनुदान महत्वाचे ठरते
3. नगदी वपके न घेण्यामागे जगं ी प्रण्यांद्वारे नासिूस ही ववववि गावांमध्ये आढळ े ी मोठी

समस्या आहे
4. प्रकल्प मध्ये मागणी घा णारे शेतकरी हे सहसा ५ एकर पेिा मोठे शेतकरी आढळून येतात. 

DBT portal वरची मादहती दह ७/१२ नुसार शेतकयायची एका गट िरणे बद्द असत.े

5. ववववि  ाभ घटकांसाठी देयकाची योग्य मदुत आखणे गरजेचे

उदा - फळ बाग इ. सारखे घटकांसाठी जानेवारी मध्ये मागणी घातल्यास - माचय ते मे
मदहन्यात पाण्याच्या अनुप् ब्िते म ेु  ागवड अशक्य
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 ाभार्थी ननवडीचा क्रम - demand/ supply side

Different prioritization criteria are required for demand side benefits and supply 

side benefits. 

● Demand side benefits includes: Horticulture, Sericulture, Tree Plantation, 

Shade-net, Polyhouse, Polytunnel

● Supply side benefits includes: well, well rehabilitation, farm pond, lining of 

farm pond, drip irrigation, sprinkler irrigation, electric/ diesel pumps, pipes, 

compartment bunding.

The priorities for different indicators is set through certain yes/no questions 

regarding the different criteria
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 ाभार्थी ननवड - मुख्य प्रश्न
Id Category Questions

1 Land Area 1A) Is the land area available more than the reference value of the land 

area in the village

2 Stream proximity 2A) Is there a stream within 100 m from your farm?

3 Household size 3A) Is your household size more than 4?

4 No. of salaried 

members

4A) Is there a salaried member in your immediate family?

5 Biophysical 

vulnerability

5A) This parameter will be precomputed for all the cadastral numbers in 

the village for a reference crop soybean.

6 Water Assets 6A) Do you have a well / borewell / farm pond or any other irrigation 

source on your land?

6B) Is the well/ borewell/ farm pond functioning?

6C) Does any one of your water source have water available for irrigation 

after the month of January? 45



 ाभार्थी ननवड - मुख्य प्रश्न
Id Category Questions

7 Cropping pattern 7A) Do you cultivate an annual crop?

7B) Do you cultivate a rabbi crop?

7C) Do you provide irrigation to your kharif crop?

8 Migration 8A) Do you migrate for more than 3 months in the year?

9 Labour work 9A) Do you engage in labour work in the village for more than 3 months?

10 Allied business 10A) Do any of your immediate family members engage in any allied 

business?
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Category Benefit Eliminat

ion 

criteria

Prioritization 

formula

Relevance

Demand 

side 

benefits

Horticulture 6A+6B 1A+2A+3A+4A

+5A+6C+7A+7

B+7C+8A+9A+

10A

The elimination criteria considered eliminates 

farmers without a water source and further 

prioritizes farmers with water for longer durations. 

The prioritization formula is in accordance with the 

demand side benefits. 

Supply side 

benefits

Well 1A+6A 2A+3A+4A+5A

+7B+8A+9A+1

0A

Wells should be provided to farmers without any 

existing source of irrigation. Source of irrigation 

should include borewells or well.

Beneficiary Prioritization- Formulae
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वाबगाव, देवळी ता ुका, विाय स्जल्हा

एकूण शेतकरी सव्हे - ३२
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फळ बाग - क्रमवारी (Village - Wabgaon, Wardha)

Farmer Name Index Priority rank

Suman Lokhande 8 1

Haribhau Umbre 8 1

Pramod Bale 7 2

Kalpana Lokhande 7 2

Bharat Shidulkar 7 2

Lilabai Rajurkar 6 3

Haridas Hande 6 3

Dhananjay Didphay 6 3

Vandu Khusate 5 4

Dilip Lotkar 5 4

Ramesh Debade 5 4

Mangesh thote 4 5

Ujjwala Narayane 3 6 50



ननष्टकषय

उद्ददष्ट्ये: प्रत्येक शतेी ा शाश्वत पाणी, वावषयक प्टीवर पाण्याच्या उप ब्ितेत वाढ

1. ताळेबंदाच्या आिारे गावाचे पाण्याचे गणणत समजावे - यानसुार सामुदहक
एकजटुीने गावाचा आराखडा बनवावा

2. गाव पातळीवर ताळेबंदानुसार िोरणात्मक ननणयय - वपक पद्ित ननयोजन
3. सामुदहक मदृ व ज संिारण कामे व भूज व्यवस्र्थापन
4. योग्य शतेकऱयांची  ाभा कररता ननवड
5. प्रत्येक शतेी ा खात्रीशीर पण्याची सोय - उत्पन्न वाढ
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Thank You
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