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 सदर activity मध्ये विद्यार्थयाांना गािातील मदृ आवण जलसंधारणाची गािे नकाशा मध्ये वचन्हावकत करण्यासाठी आह.े 

यामध्ये विद्यार्थयाांनी गािामधील अवततत्िातील मदृ आवण जल संधारणाची कामे पाहण,े त्यांची उपयकु्तता समजनू घणे ेआवण त्यांचा 

शेतकयाांना होणारा लाभ लक्षात घणे ेअपेवक्षत आहे. या अभ्यासासाठी लागणारी मावहती ही महाराष्ट्र कृषी विभाग यांच्या संकेत 

तथळािरून घतेली आह.े त्याच बरोबर मखु्यत: ‘नानाजी दशेमखु कृषी संजीिनी योजनेच्या’ पाणलोट क्षेत्र क्षमता उपचार नकाशा 

मागगदवशगकेतून घतेली आह े. 

  

पाणलोट म्हणजे काय :-  

 ज्या क्षेत्राचे पाणी नैसवगगकररत्या िाहत येऊन एका नाल्याद्वारे एका वठकाणाहुन िाहते  .त्या संपणुग क्षेत्रास पाणलोट क्षेत्र असे 

म्हणतात. 

 एखाद्या प्रिाहास प्रमाणबध्द माननू त्यामध्ये ज्या क्षेत्रामधनू पाणी िाहत येऊन वमळते त्या संपणूग क्षेत्रास त्या प्रिाहाचे 

पाणलोट क्षेत्र म्हणतात. 

भपूषृ्ठािरील प्रत्येक जलाशयास ि प्रत्येक जल प्रिाहास त्याचे तिंतत्र पाणलोट क्षेत्र असते  .असे प्रत्येक लहान प्रिाहाचे तिंतत्र 

पाणलोट क्षेत्र, एकत्र आल्यािर त्याचे मोठे एकवत्रत पाणलोट क्षेत्र तयार होते ि असे अनेक प्रिाह एकत्र येऊन जेव्हा ते एखादया नदीस 

वमळतात तेव्हा त्याचे नदीखोरे तयार होते. 

पाणलोट क्षेत्राचे क्षेत्रानसुार िगीकरण:- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1 पाणलोट के्षत्राचे के्षत्रानुसार वर्गीकरण 

 पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी वनिडले की , त्या पाणलोट क्षेत्रािर जो पाऊस पडतो त्या पािसाच्या पाण्याचे वनयोजन करता 

येते  .पािसाचे पडणारे पाणी त्यातून वकती पाणी उपलब्ध होणार आहे ? त्यातील वकती पाणी विविध जल संधारणाचे माध्यमातून 

अडविता येईल आवण वकती पाणी वशल्लक राहील ? या सिग बाबी विचारात घणे्यात येतात  .पाणलोट क्षेत्रामध्ये जवमनीचा उतार , 

जवमनीचा प्रकार, जवमनीचा िापर ि पाणी साठविण्यासाठी भगूभागतील क्षमता इत्यादी बाबींचा विचार करून कामाचे वनयोजन करता 

येते. 

अनकु्रम िगीकरण क्षेत्र 

1.  अवतलहान पाणलोट क्षेत्र १० हके्टर पयांत 

2.  लघ ुपाणलोट क्षेत्र २०० हके्टर पयांत 

3.  उप पाणलोट क्षेत्र ४००० हके्टर पयांत 

4.  नदीखोरे क्षेत्र मयागदा नाही 



 

 पाणी ि िारा या मखु्य दोन घटकांमळेु जवमनीची बहुतांश धपू घडून येते  .जवमनीच्या पषृ्ठभागािरून िाहणायाग  अपधािेमळेु 

जवमनीची धपू होते.  जवमनीच्या धपुेमळेु िाहून गेलेली माती पढुे मोठमोठ्या जलाशयात साठली जाते  .त्यामळेु जलाशयांची पाणी 

साठिणक्षमता वदिसेंवदिस घटते.  अशा विविध बाबी लक्षात घऊेन पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी म्हणजेच जल संधारणासाठी  

िेगिेगळी कामे केली जातात,मदृ आवण जल संधारणाची कामे पढुील प्रमाण:े- 

क्षेत्र उपचार:- 

1. वबगर िहीती क्षेत्रािरील उपचार  

a. सलग समतल चर (C.C.T):-  पाणलोट क्षेत्रामधील शेतीस अयोग्य असलेल्या पडीक ि अिनत जवमनीमध्ये 

प्रामखु्याने मदृ आवण जलसंधारण करण्यासाठी सलग समपातळी चर कायगक्रम राबविला जात आहे  .यामध्ये 0 ते 

33 टक्के ऊताराच्या जवमनीिर 0.60 मी  .रंद ि 0.30 मी  .खोल तसेच 0.60 मी  .रंद ि 0.45 मी  .खोल या 

आकाराचे सलग समपातळी चर खोदण्यात येत असनु मॉडेल वनहाय ि जवमनीच्या उतारानसुार चराची लांबी 833 

मी  .ते 2174 मी  .आहे .साधारणपण ेप्रवत हजार रवनंग मीटर लांबीमध्ये 0.30 मी  .खोलीच्या चरामध्ये 180 घ .मी .

ि 0.45 मी  .खोलीच्या चरामध्ये 270 घ .मी .पाणी साठा होतो.  

b. खोल सलग समतल चर (Deep C.C.T):-  सलग समपातळी चरांची खोली कमी असल्याने ते गाळाने लिकर 

बजुतात ि पयागयाने त्यामध्ये आिश्यक जलसंधारण होत नाही  .त्यामळेु 0 ते 8 टक्के उताराच्या पडीक जवमनीिर 

1 मी  .रंद ि 1 मी  .ख ोोल आकाराचे खोल सलग समपातळी चर खोदल्यास डोंगर उतारािरन िाहून जाणारे 

पाणी चरांमध्ये साठून चांगल्या प्रकारे मदृ ि जलसंधारण होते, असे वदसनू आले आह.े  

c. गरेु प्रवतबंधक चर (T.C.M):-  सलग समतल चराचा सलग 10 हके्टरचा गर असल्यास अशा गटाभोिती गरेु 

प्रवतबंधक चर (TCM) खोदण्यात यािा.  
2. िहीती क्षेत्रािरील उपचार  

a. शेत बांध बंवदतती (Compartment Bunding):-  कंपाटगमेंट बंवडगच्या बांधासाठी पाणीसाठा 0.30 मी  .

धरण्यात आला असल्यामळेु सांडिा उंची मखु्य बांधापासनू 0.30 मी ठेिण्यात येते ि त्याप्रमाण ेपरूपातळी 0.20 

मी ठेिण्यात येते .उतारास आडिे असलेल्या बांधास मखु्य बांध संबोधले जाते ि उतारास उभे असलेल्या बांधास 

बाज ूबांध संबोधले जाते. 

b. ढाळीची बांध बंवदतती(Graded Bunding):-  ढाळीचे बांधबंवदततीमध्ये पाणी साठिाियाचे नसते  .तथरीकृत 

बांधालाच थोडया प्रमाणात उतार दउेन बांधािरील क्षेत्रात गोळा झालेले पाणी बांधाच्या िरच्या बाजलूा साचनू न 

राहता बांधाच्या िरच्या बाजनूे सािकाशपण ेिाहून शेताचे बाहरे काढले जाते  .त्यामळेु मातीची धपु होत नाही ि 

बांधािर पाण्याचा दाब पण पडत नाही.  

c. शेततळे(Farm Pond) :- शेतजवमनीच्या िरील बाजसू पािसाचे िाहून जाणारे पाणी आपत्कालीन िेळी वपकास 

उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने खोदलेल्या तळयास शेततळे असे म्हणतात  .ह ेतळे नाला ओघळीचे काठािरील पड 

क्षेत्रात घतेले जाते.  

 



 

ओघळ/ नाला वनयंत्रणाचे उपचार  

1. उप्पर ररचेस :- 

a. अनघड दगडी बांध (Loose Boulder structure)-५ हके्टर पयांत  

2. वमडल ररचेस :- 

a.  अनघड दगडी बांध (Loose Boulder structure)-५ हके्टर ते १० हके्टर पयांत:-  पाणलोट क्षेत्रात िरच्या 

भागात ओघळ  /घळीच्या पात्राची धपु थांबविण्यासाठी ि घळशीषग सरुक्षीत करण्यासाठी अनगड दगडांचे बांध 

जातत पररणामकारक आहते .विशेषत :घळ प्रणालीत अखंड घळीच्या मखु्य प् रिाहात जेथे जलिाहन क्षेत्र 10 ह े.

पयांत असते त्या वठकाणी असे बांध घालतात .या कामाकरीता जिळपास उपलब्ध असलेल्या अनगड दगडांचा 

उपयोग करन कमीत कमी खचागत दगडी बांध घातले जातात.  

b. लहान मातीचे बांध (Earthen structure) 

c. गॅवबयन बंधारा(Gabiyan structure) 

3. लोिर ररचेस :- 

a.  माती नाला बांध :-  नाला पात्रामध्ये मातीचा बांध घालून पाणीसाठा करणे , पाणी अडविणे , वजरिण ेि जादा 

झालेले पाणी सांडीिाटे सरुवक्षतपण ेकाढून दणे ेअशा प्रकारच्या बांधास मातीचे नालाबांध असे म्हणतात. 

b. वसमेंट नाला बांध  

c. नाला खोलीकरण  

 

पररवशष्ट १ मध्ये विविध मदृ आवण जलसंधरणाच्या कामांचे फोटो दाखविण्यात आले आहते. 

गािातील मदृा ि जल संधारणाच्या कामांची यादी :- 

विद्यार्थयागना नेमनू वदलेल्या गािातील मदृ आवण जल संधरणाच्या कामाची यादी बनविण्यात यािी. CCT वकंिा DEEP CCT च्या 

कामाची मावहती पणूग पण ेन वमळू शकल्यास विद्यार्थयागनी ते अदंाजे वलहण ेअपेवक्षत आह.े 

क्र. कामाचे नाव 

मोजमाप/ 

पररमाि 

सखं्या/ 

हेक्टर 

 

क्र. कामाचे नाव 

मोजमाप/ 

पररमाि 

सखं्या/ 

हेक्टर 

१.  मजगी/पकडई हके्टर   १०. अथगन बंधारा/माती नाला बांध संख्या  

२. सलग समतल चर (०.३ मीटर) हके्टर   ११. वसमेंट नाला बांध संख्या  

३. सलग समतल चर (०.४५ मीटर) हके्टर   १२. के. टी. िेर/कोल्हापरू बंधारा संख्या  

४. खोल सलग समपातळी  चर 

(DCCT) – वशिार 

हके्टर   १३. 
नाला खोलीकरण रंदीकरण 

लांबी x रंदी 

x खोली 

 



 

गािातील जल ि मदृ संधारणाच्या कामाची सद्यवतथती:- 

विद्यार्थयागनी नेमनू वदलेल्या गािामध्ये सिे करून गािाच्या एकूण मदृ आवण जल संधारणाच्या कामांची यादी बनिािी. विद्यार्थयाांना 

दणे्यात आलेल्या नकाशामध्ये पावहलेली कामे माकग  करािीत. पढुील  तक्त्यामध्ये विविध कामांचे उददे््यश आवण वनकष वदले आहते. 

मदृ आवण जल संधारनच्या  कामांची पाहणी करत असताना विद्यार्थयागनी त्या कामांचे उददे््यश आवण वनकष समजािनू घणे ेआिश्यक 

आह.े सोबतच्या उजव्या रकण्या मध्ये विद्यार्थयागनी त्या बद्दल च्या नोंदी वलहण ेह ेआिश्यक आहे . उदा. गािामधील पाझर तलाि 

पाहत असताना, पाझर तलािातील गाळ काढलेला नाही. कोल्हापरुी पदधती च्या बंधायागोूला ढापे नाहीत. अशा प्रकारची वनरीक्षण े

विद्यार्थयागनी नोंदिण ेअपेवक्षत आहे.  

अनकु्रम  कामाचे नाि  कामाचा उद्दशे आवण तांवत्रक वनकष  विद्यार्थयाांच्या नोंदी  

के्षत्र उपचार:-  

1.  सलग समतल चर  उद्दशे:-  

1. डोंगर मार्थयािर िेगान े िाहत येणाऱ्या 

पािसाच्या पाण्याची गती कमी करण.े 

2. जवमनीची धपू कमी करण.े 

3. िाहत येणारे पाणी चरामळेु ि गित अगर 

झाडांमळेु अडून राहून जवमनीमध्य े पाणी मरुण्यास 

मदत होते. 

4. पडीक जमीन उत्पादनक्षम बननू काही प्रमाणात 

ह ेक्षेत्र लागिडीखाली आणले जाते. 

5. उपचार योग्य पडीक वसमांवतक जवमनीचा 

विकास प्रभािीपण ेिेगान ेकेला जातो.  

तांवत्रक वनकष:- 

1. पाणलोट क्षेत्रातील शेतीस अयोग्य असलेल्या 

क्षेत्रािर हा उपचार घ्यािा. 

2. पाणलोट क्षेत्रातील िरच्या ि मधल्या भागात 

ज्या क्षेत्राचा उतार 33 टक्यापयांत आह े अशा 

 

५. खोल सलग समपातळी चर 

(DCCT) –िनके्षत्र 

हके्टर   १४ . 
गाि तलाि 

संख्या  

६. ढाळीचेबांध हके्टर   १५. पाझर तलाि संख्या  

७. शेत बांध बंवदतती / कमपाटगमेंट 

बंवडंग 

हके्टर    
 

  

८. लजु बोल्डर (ल.ु बो.) संख्या       

९. गेवबअन बंधारा संख्या       



क्षेत्रािर सलग समपातळी चर घतेले जातात. 

3. मॉडेलवनहाय ि जवमनीच्या उतारानसुार चराची 

लांबी 833 ते 2174 मी. असािी. 

4. सलग समतल चराचा सलग गट जर 17 ह.े 

पेक्षा जातत असल्यास अशा गटाभोिती गरेु 

प्रवतबंधक चर खोदण्यात यािा.   

 

 

2.  खोल समतल चर  उद्दशे:-  

1. डोंगर मार्थयािर िेगान े िाहत येणाऱ्या 

पािसाच्या पाण्याची गती कमी करण.े 

2. जवमनीची धपू कमी करण.े 

3. िाहत येणारे पाणी जवमनीमध्य ेजाततीत जातत 

मरुविण.े 

4. पडीक जमीन उत्पादनक्षम बनिनू काही 

प्रमाणात ह ेक्षेत्र िवहतीखाली आणणे. 

5. उपचार योग्य पडीक ि अिनत जवमनीचा 

विकास प्रभािीपण ेि िेगान ेकरण.े  

 

तांवत्रक वनकष:- 

1. पाणलोट विकास कायगक्रमांतगगत वनिडलेल्या 

गािातील पाणलोट क्षेत्रामध्य ेहा उपचार राबिािा. 

2. जवमनीचा उतार जाततीत जातत 8 टक्यापयांत 

असािा. 

 

 

3.  शेताची बंध बंवदतती  जागा वनिडीच ेवनकष:-  

1. हा उपचार पाणलोटाचा वनयवमत उपचार म्हणनू 

राबविण्यात येतो. 

2. बांध बंवदतती न झालेल्या ि झालेल्या अशा 

दोन्ही क्षेत्रात सदरची योजना राबविण्यात येते. 

3. िावषगक सरासरी पजगन्यमान 750 वममी पयांत 

असलेल्या भागातच प्राधान्यान े ही योजना 

राबविण्यात येते.  

4. सदरची योजना 4 टक्के उतारापयांतच्या 

क्षेत्रािरच राबविण्यात येते.  

5. ज्या वठकाणी सी.सी.टी. वकंिा  गरेु  प्रवतबंधक  

चर (टी.सी.एम)  ही  काम े  झाली आहते  त्या 

क्षेत्रािर हा उपचार घतेला जात नाही.  

6. कामासाठी वनिडलेले क्षेत्र कोणत्याही 

पररवतथतीत विखरुलेल्या तिरपात असू नय.े 

 



यासाठी सलग असलेल्या वकमान 50 ह.े क्षेत्राचा 

एक गट तयार करन काम पणूग केले जाते.   

 

4.  ढाळीची बांध बंवदतती 

  

उद्दशे:-  

1. जवमनीची धपू कमी करण.े 

2. भपूषृ्ठािरन िाहणाऱ्या पाण्याची गती कमी 

करण.े 

3. जाततीत जातत पाणी जवमनीत मरुिनू भगूभागची 

पाणी पातळी िाढविण.े 

तांवत्रक वनकष:- 

1. जवमनीचा उतार 4 टक्के पेक्षा जातत नसािा. 

2. विदभग ि  मराठिाडयातील  वनवित  पािसाच्या 

भागात ही काम ेघणे्यात यािीत. 

 

 

5.  शेततळे उद्दशे-  

      1. पाणलोट क्षेत्रातील भगूभागतील पाण्याच ेपनुभगरण 

होते. 

2. आप्तकालीन वतथतीत वपकास पाणी दणे्यासाठी 

पाणी उपलब्ध होऊ शकते. 

3. परूक वसंचनामळेु वपकाच्या उत्पादनात लक्षणीय 

िाढ होते. 

4.वचबड ि  पाणथळ जमीन सधुारणसेाठी 

शेततळयाचा चांगला उपयोग होतो.  

5. मत्तयसंिधगनासाठी उपयोग होतो. 

6.वपकािर औषधे फिारणीसाठी शेतात मबुलक 

पाणी उपलब्ध होते. 

 तांवत्रक वनकष: 

1. जवमनीचा उतार सिगसाधारणपण े 3 टक्के पयांत 

असािा. 

2. सिग प्रकारच्या पाटबंधारे प्रकल्पाच्या समािेश 

क्षेत्रात शेततळी घणे्यात येऊ नयेत. 

3. शेततळयामळेु जमीन पाणथळ वकंिा खरिट 

होणार नाही अशा जागेची वनिड करािी. 

4. शेततळयासाठी पाणलोट क्षेत्र 5 ते 10 ह.े 

असाि.े  

 

 

 संभाव्य ओघळ वनयंत्रणाचे उपचार:- 

6.  अनघड दगडी बांध लहान 

मातीचे बांध 

उद्दशे:-  

1. ओघळीिर आडि े असे अनघड दगडाच ेबांध 

 



घालून ओघळीमधनू िेगान ेिाहणाऱ्या पािसाच्या 

पाण्याचा िेग कमी करण.े 

      2. जवमनीच्या होणाऱ्या धपुीस प्रवतबंध करण.े 

3. पाणी थांबिनू जवमनीत मरुविण.े 

4. दोन बांधात गाळ साचल्यामळेु क्षेत्र 

समपातळीत होऊन अधीक क्षेत्र लागिडीखाली 

येऊ शकते. 

5. बांधाच्या खाली झाडे झडुपांची लागिड करन 

झाडोरा तयार करण.े  

तांवत्रक वनकष:- 

1. लूज बोल्डर तरक्चरच ेपाणलोट क्षेत्र 5 ते 10 ह.े 

पयांत असते. 

2. नाला तळयात उघडया खडकािर बांधाची 

जागा वनवित कर नय.े  

3. बांधाच्या जिळपास 1वक.मी. वत्रज्येत दगड 

उपलब्ध असतील  अशाच वठकाणी बांध घातला 

जातो. 

7.  मातीचा नाला बांध  

 

उद्दशे-  

1. माती नालाबांध हा परू वनयंत्रण तसेच घळ 

वनयंत्रण असा दोन्ही प्रकारचा उपचार आह.े 

2. दषु्ट्काळी भागात अशा तऱ्हने ेअडविलेले पाणी 

जवमनीत मरुते ि त्यामळेु भजूल साठा िाढण्यास 

मदत होते. बांधाच्या प्रभाि क्षेत्रातील विहीरींच्या 

पाण्याच्या पातळीत िाढ होते.  

तांवत्रक वनकष:- 

1. मातीच ेनाला बंधारे ह ेफक्त 2
nd

 ि 3
rd
 Order 

या िगीकरणातील जल प्रिाहांिरच घणे्यात याि.े 

2. नाल्याच े पाणलोट क्षेत्र 10 ह.े पेक्षा कमी ि 

500 ह.े पेक्षा जातत असू नये.  

3. नाला तळाचा उतार 5 टक्के पेक्षा जातत असू 

नय.े  

4. नाला तळाची रंदी 5-15 मी. असािी. 

5.  नाला पात्राची खोली 1 मी. पेक्षा कमी अस ू

नय.े  

6. बांधाची जागा वचंचोळी (V shape) असािी. 

 

 

8.  गॅवबयन नाला बांध 

 

तांवत्रक वनकष:- 

1. सदर कामासाठी जागा वनिडताना बांधामळेु 

काठाची माती खरडून जाणार नाही अशी जागा 

वनिडली जाते.  

 



2. नाल्याची रंदी शक्यतो 10 मी. पेक्षा कमी 

असािी. 

3. नाल्याच्या िळणािर बांधाची जागा वनिडू नय.े 

4. पाणलोटाच े िरील ि जाततीत जातत मधील 

भागामध्य ेजागा वनिडािी.  

5. गॅवबयन तरक्चर मलुत: मदृ संधारणासाठी 

असल्याने त्यांची उंची सहसा 1 मी. पेक्षा कमी 

वकंिा नाल्याच्या खोलीच्या 1/3 उंची पेक्षा कमी 

ठेिली जाते.  

6. जागा वनिडताना ज्या वठकाणी खडक वकंिा 

मरुम आह े अशा वठकाणी असे बंधारे घऊे नय.े 

अशा वठकाणी  दसुरी बाब घणेे शक्य होईल. 

     7.वसमेंट बांध/ नाला बांध, खोदतळे यांच्या िरील 

बाजसू या कामाच ेवनयोजन केले जाते.    

 

9.  C.N.B उद्दशे-  

1. जवमनीची धपू थांबविण.े 

2. जवमनीिर पडणारे पाणी जाततीत जातत 

जवमनीत मरुविण/ेवजरिण.े 

3. भपूषृ्ठािरन िाहणाऱ्या पाण्याची गती कमी 

करण.े 

      4. भगूभागतील पाण्याची पातळी िाढविण.े 

5.वसंचन क्षेत्रात िाढ करण.े 

6. घळ वनयंत्रण ि परुवनयंत्रण करण.े 

7.वपकांना संरवक्षत पाणी दणे.े 

8. बांधाच्या प्रभाि क्षेत्रातील विहीरींची पाणी 

पातळी िाढविण.े    

तांवत्रक वनकष:- 

1.  पाणलोट क्षेत्र 40 ह.े पासनू 1000 ह.े पयांत 

असाि.े 

2. नाल्याच्या तळाचा उतार 3 टक्के पेक्षा जातत 

असू नय.े 

      3. नाला तळाची रंदी 5 मी. पेक्षा कमी ि 50 मी. 

पेक्षा जातत असू नय.े 

      4. नाल्यास तपष्टपण े खोली ि दोन्ही बाजसू तपष्ट 

तीर/काठ असले पावहजेत ि काठापासनू नाल्याच्या 

तळापयांत कमीत कमी खोली 2 मी. असली पावहज.े 

 

 

 



पररणिष्ट १ 

सदर  पररवशष्टामध्ये िेगिेगळ्या मदृ आवण जल संधरणाच्या कामांचे फोटो दाखविले आहते. सदर फोटो ’नानाजी दशेमखु कृषी 

संजीिनी योजनेच्या‘  रेवनंग videos मधनू घणे्यात आले आहते. 

 

1 सलग समतल चर 

(C.C.T) 

 
2 खोल सलग समतल चर 

(Deep C.C.T) 

 



3 गरेु प्रवतबंधक चर 

(T.C.M) 

 
4 शेत बांध बंवदतती 

(Compartment 

Bunding) 

 



5 शेततळे(Farm Pond)   

 
6 अनघड दगडी बांध 

(Loose Boulder 

structure)-५ हके्टर पयांत  

 



7 गॅवबयन बंधारा(Gabiyan 

structure) 

 
8  माती नाला बांध  

 



9 वसमेंट नाला बांध  

 
10 नाला खोलीकरण  

 



११  मजगी  

 
१२  ढाळीची बांधबवदतती   

 
 


