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Curriculum for Agricultural Universities Field Work 

पाण्याचा ताळेबंद                                                                                           Date:-      26/09/2019 

Prepared By:- Vidyadhar Konde, IIT Bombay 

काही संज्ञा:- 

1. पिकांसाठी संरपित पसंचन :- पिकाच्या एकूण वाढीसाठी लागणाऱ्या िाण्याच्या तुलनेत पिकाला ईद्भवलेली एकूण िाण्याची तुट म्हणजेच  

पिकांसाठी संरपित पसंचनाची गरज होय. 

2. घनफलाचे एकक (Units of Volume) :-  

 

 घनफळ = लांबी x रंदी x ईंची  

 बाजचू्या ठोकळ्याचे घनफळ = १ मी x १ मी x १ मी  

      =  १ m
3 
 

 

 1 m
3
 = 1.000 dm

3
 = 1 000 000 cm

3
 = 1 000 000 000 mm

3
 

 0.001 m
3
 = 1 dm

3
 = 1 000 cm

3
 = 1 000 000 mm

3
  

 1 m
3 
= 1000 पलटर  

 १ पलटर िाणी म्हणजे ०.००१ m
3
 

 १ हके्टर = १०००० m
2
  

 १ एकर  = ४००० m
2
 

 

3.  जपमनीवरील िाण्याचे घनफळ :- 

िाण्याची खोली(m)     =          
िाण्याचे अकारमान (m3)  

जपमनीचे िषृ्ठफळ (m2 )
 

ईदाहरण १:-  बाजचू्या figure २ मध्ये पदल्याप्रमाणे १ पलटर िाणी िाणी ह े१ m
2
 िषृ्ठफळ ऄसलेल्या टेबलावर ओतले अह.े  तर 

टेबलावरील िाण्याची खोली पकती? 

ईत्तर:- वरील पदलेल्या मापहती नसुार १ पलटर िाणी म्हणजे ०.००१ m
3
. तसेच टेबलाचे िषृ्ठफळ १ m

2 
 अह.े टेबलावरची िाण्याची खोली 

पह टेबलाचे िषृ्ठफळ अपण ओतलेल्या िाण्याचे अकारमान यावर ऄवलंबून ऄसेल.  

टेबलावरील िाण्याची खोली (m)  = 
 टेबलावरील िाण्याचे अकारमान (m3)  

टेबलाचे  िषृ्ठफळ (m2 )
 

Figure 1 ठोकळ्याचे घनफल 

Figure 2 1 m2 जागेळर ओतऱेऱे १ लऱटर पाणी 
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                                                                        =        
०.००१    m3  

१  m2  
   

           =           ०.००१ m  

                  टेबलावरील िाण्याची खोली ०.००१ मीटर पकंवा १ mm ऄसेल.  

ईदाहरण २ :-   figure ३ मध्ये पदल्या प्रमाणे शेताची लांबी १०० मी  अपण रंदी १०० मी अह.े त्याशेतामध्ये ५० mm आतका िाउस िडला तर शेतातील िाण्याचे अकारमान(घनफळ) पलटर मध्ये  

पकती? 

ईत्तर:- जपमनीचे िषृ्ठफळ ह े१०० मी x १०० मी आतके अह.ेिाण्याची खोली पह ५० mm म्हणजेच ०.०५ मी  आतकी अह े  

िाण्याची खोली(m)     =          
िाण्याचे अकारमान (m3)  

जपमनीचे िषृ्ठफळ (m2 )
 

  िाण्याचे अकारमान(m
3
) = िाण्याची खोली(m) x जपमनीचे िषृ्ठफळ (m

2
) 

            =०.०५ मी x १०० मी x १०० मी  

           = ५००  m
3
  

    १ m
3
  म्हणजे १००० पलटर 

   म्हणनू िाण्याचे अकारमान(पलटर) =  ५,००,०००  पलटर      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िाण्याचा ताळेबंद काढण्यासाठी खालील बाबी पवचारात घेणे अवश्यक अह.े 

1. संदभाासाठीचे तके्त  

a. तक्ता १. POCRA प्रकल्ि व्यवस्थािन किा कडून पमळणारी िीकपनहाय मापहती  

Figure 3 ऴेताचे आकारमान 
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b. तक्ता २. पिकाखालील िेत्र  

c. तक्ता ३. ऄपस्तत्वातील मदृ अपण जलसंधारण कामामळेु ईिलब्ध जलसाठा  

d. तक्ता ४. घरगुती वािराच्या िाण्याची एकूण गरज. 

2. िावसाळ्यातील पिकांची िाण्याची एकूण गरज काढणे.  

3. िावसाळ्यातील पिकांसाठी िाण्याची एकूण तुट काढणे. 

4. िावसाळ्यातील पिकांसाठी संरपित पसंचनाची गरज काढणे.  

5. ऄिधाव काढणे    

6. गावाची जल व मदृ संधारणाची एकूण ईिलब्ध साठवण िमता काढणे.  

a. िावसाळ्यात ईिलब्ध साठवण िमता  

b. िावसाळ्यानंतर ईिलब्ध साठवण िमता 

7.  भजूलाद्वारे ईिलब्ध िाण्याची मात्रा काढणे. 

a. िावसाळ्यात पिकाला ईिलब्ध होणारे भजूल  

b.  िावसाळ्यानंतर पिकाला ईिलब्ध होणारे भजूल 

8. िावसाळ्यातील संरपित पसंचन पनदेशांक(पनदेशांक-१)  काढणे. 

9. िावसाळ्याऄंती मातीतील ओलावा काढणे 

a. खरीि हगंामानंतर मातीतील सरासरी ओलावा   

b. रबी पिकासाठी मातीतील ओलावा  

c. लांब खरीि अपण वापषाक पिकासाठी मातीतील ओलावा    

10. िावसाळ्यानंतरच्या पिकांची िाण्याची एकूण गरज काढणे.  

11. िावसाळ्यानंतर एकूण िाण्याची ईिलब्धता काढणे.  

12. िावसाळ्यानंतरचा जलवािर पनदेशांक(पनदेशांक-२)  काढणे. 

13. िाण्याचा ताळेबंद सारांश तक्ता भरणे.  

14. िाण्याच्या ताळेबंदावर अधाररत पनष्कषा काढणे. 

 

 

 

 

घटक १ ) संदभााचे तके्त:- 

तक्ता १. POCRAप्रकल्प व्यवस्थापन कक्षा कडून ममळणारी पीकमनहाय मामहती: - 
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क्र. मपके आमण जमीन मपकाची पाण्याची 

गरज (मी. मी.) 

पीकला 

ममळालेले 

पावसाचे 

पाणी (मी. 

मी.) 

पावसाळ्या 

अंती मपकाची 

पाण्याची तुट 

(मी. मी.) 

पावसाळ्या 

अंती उपलब्ध 

भूजल (मी. 

मी.) 

पावसाळ्यातील  

एकूण अपधाव 

(मी. मी.) 

पावसाळ्या 

अंती 

मातीतील 

ओलावा (मी. 

मी.) 

पावसाळ्या 

नंतर मपकाची 

पाण्याची 

गरज (मी. 

मी.) 

स्तंभ १ स्तंभ २ स्तंभ ३ स्तंभ ४ स्तंभ ५ स्तंभ ६ स्तंभ ७ स्तंभ ८ स्तंभ ९ 

1.  खरीि िीक १        

2.  खरीि िीक २        

3.  लांब खरीि िीक१         

4.  लांब खरीि िीक२        

5.  वापषाक िीक१        

6.  वापषाक िीक२        

7.  जमीन प्रकार १ - गायरान/ वन िेत्र/ पबगर शेती/ 

िोटखरब/कायम िड /चाल ूिड 

       

8.  जमीन प्रकार २ -  गायरान/ वन िेत्र/ पबगर शेती/ 

िोटखरब/कायम िड /चाल ूिड 

       

9.  रबी िीक १               

10.  रबी िीक २               

11.  ईन्हाळी िीक १         

12.  ईन्हाळी िीक २        

मामहती : मपकांचे प्रकार खालील प्रमाणे आहेत:- 

१. खरीि पिके: िावसाळ्याच्या सरुवातीला िेरण्यात येणाऱ्या पिकांना खरीि पिके म्हणतात. ही पिके ऑक्टोबर मपहन्याच्या शेवट ियंत काढली जातात.  

२. लांब खरीि पिके: िावसाळ्याचा सरुवातीला िेरण्यात येणाऱ्या अपण िावसाळ्यानंतर पडसेंबर ऄथवा जानेवारी मपहन्याियंत चालणाऱ्या पिकांना लांब खरीि पिके गहृीत धरावे.  

३. रबी पिके: ऑक्टोबर ते जानेवारी दरम्यान िेरण्यात येणाऱ्या पिकांना रबी पिके म्हणतात. सहसा ही पिके खरीि पिकांनंतर िेरली जातात व त्यांना खरीि नंतरचा मातीतील ओलावा ईिलब्ध होतो.  

४. ईन्हाळी पिके: माचा नंतर िेरण्यात येणाऱ्या पिकांना ईन्हाळी पिके म्हणतात.  

तक्ता २. मपकाखालील के्षत्र:- 

क्र. मपके आमण जमीन के्षत्र (हे.) 

स्तंभ १ स्तंभ २ स्तंभ ३ 
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1.  खरीि िीक १  

2.  खरीि िीक २  

3.  लांब खरीि िीक१  

4.  लांब खरीि िीक२  

5.  वापषाक िीक१  

6.  वापषाक िीक२  

7.  जमीन प्रकार १ - गावठाण/ वन िेत्र/ पबगर शेती/ िोटखरब/कायम िड /चाल ूिड  

8.  जमीन प्रकार १ - गावठाण/ वन िेत्र/ पबगर शेती/ िोटखरब/कायम िड /चाल ूिड   

9.  रबी िीक १ 
 

10.  रबी िीक २ 
 

11.  ईन्हाळी िीक १  

12.  ईन्हाळी िीक २  

 

 

या ऄभ्यासातून पवद्यार्थयााने ध्यानात घ्यावयाच्या बाबी:-  

1. वरील  तक्ता भरताना पवद्यार्थयांनी गावात घेतलेल्या सवा पिकांची मापहती पलहणे ऄिेपित अह.े  

2. गावात सवाात जास्ती िेत्रावर घेतले जाणारे पिक कोणते ? ते पिक घेण्यामागे शेतकऱ्यांचा काय हतेू ऄसावा ह ेसमजनू घेणे.  

3. गावामध्ये एकूण पकती गावठाण/ वन िेत्र/ पबगर शेती/ िोटखरब/कायम िड /चाल ूिड अह?े त्याचा वािर िनु्हा कशासाठी करता येउ शकतो? व त्या वािराचा प्राधान्यक्रम पवद्याथााने समजनू घेणे गरजेचे 

अह.े 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तक्ता ३. अमस्तत्वातील मृद आमण जलसधंारण कामामुळे उपलब्ध जलसाठा . 

सदर  तक्ता  ३ स्तंभ ७ अपण ८ मध्ये नमदू केल्याप्रमाणे पवद्यार्थयााने एकूण साठवण िमता अपण जल ईिलब्धता काढणे ऄिेपित अह.े  सोबतच स्तंभ ८ काढत ऄसताना पवद्यार्थयााने लिात घ्यावयाच्या 

बाबी  

 कामाच्या प्रकारानसुार  एकूण बाष्िीभवन बदलते. 
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 साठवण िमतेतून एकूण होणारे बाष्िीभवन वजा करणे गरजेच अह.े  

क्र. कामाचे नाव 

मोजमाप/ 

पररमाण 

सखं्या/ 

हेक्टर 

सरासरी साठवण 

क्षमता 

 (टी. सी. एम) 

बाष्पीभवन% 
पावसाळ्यातील 

एकूण भरण सखं्या 

एकूण साठवण 

क्षमता 

 (टी. सी. एम) 

एकूण उपलब्ध 

जल साठा  

(टी. सी. एम) 

 स्तंभ १ स्तंभ २ स्तंभ ३ स्तंभ ४ स्तंभ ५ स्तंभ ६ स्तंभ ७ स्तंभ ८ 

       स्तंभ ७ =  

[ ( स्तंभ ३ x स्तंभ ४ x 

स्तंभ ६ ) / १००] 

स्तंभ ८=  

स्तंभ ७  x [(१०० 

– स्तंभ ५) / 

१००] 

१.  मजगी/िकडइ हके्टर  १.४१ ३० २   

२. सलग समतल चर (०.३ मीटर) हके्टर  ०.४५ ३० २   

३. सलग समतल चर (०.४५ मीटर) हके्टर  ०.४५ ३० २   

४. खोल सलग समिातळी  चर (DCCT) – 

पशवार 

हके्टर  ०.४५ ३० २   

५. खोल सलग समिातळी चर (DCCT) –

वनिेत्र 

हके्टर  ०.४५ ३० २   

६. ढाळीचेबांध हके्टर  ०.४५ - २   

७. शेत बांध बंपदस्ती / कमिाटामेंट बंपडंग हके्टर  ०.४५ ५० २   

८. लजु बोल्डर (ल.ु बो.) संख्या  ०.१ - २   

९. गेपबऄन बंधारा संख्या  ०.२ - २   

१०. ऄथान बंधारा/माती नाला बांध संख्या  ५ ३० २   
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तक्ता ४ . घरगुती वापराच्या  पाण्याची एकूण गरज. 

 

११. पसमेंट नाला बांध संख्या  ६ ३० २   

१२. के. टी. वेर/कोल्हािरू बंधारा संख्या  ३० ५० २   

१३. 
नाला खोलीकरण रंदीकरण 

लांबी x रंदी x 

खोली 

  ५० १   

१४. शेततळे– ऄस्तरीकारणा सह (३० x ३० x 

३) 

संख्या  २.२ ५० २   

१५. शेततळे – ऄस्तरीकारणा पशवाय (३० x 

३० x ३) 

संख्या  २.२ ५० २   

१६. शेततळे – आनलेट अईटलेट सह  (३० x 

३० x ३) 

संख्या  २.२ ५० २   

१७. सामदुाआक शेत तळे - ऄस्तरीकारणा सह 

(१००x १००x ३) 

संख्या  २५ ५० २   

१८. सामदुाआक शेत तळे- ऄस्तरीकारणा 

पशवाय (१००x १००x ३) 

संख्या  २५ ५० २   

१९. गाव तलाव संख्या  २५ ५० २   

२०. िाझर तलाव संख्या  १० ५० २   

२१. वैयपक्तक पवपहरी  संख्या  - - २   

२२. बोरवेल  संख्या  - - २   

एकूण साठवण क्षमता   
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क्र. बाब सखं्या आवश्यक पाणी 

प्रमतमदन (मलटर) 

घरगुती वापराच्या मपण्याचे पाणी (वामषिक) 

(टी.सी.एम) 

स्तंभ १ स्तंभ २ स्तंभ ३ स्तंभ ४ स्तंभ ५ = (स्तंभ ३ x स्तंभ ४ x ३६५)/१०,००,००० 

१ माणसे  ५५ पलटर  

२ जनावरे  ३५ पलटर  

३ शेळ्या – मेंढ्या  ५ पलटर  

४ कुक्कुटिालन  २ पलटर  

एकुण  

 

 

 

 

 

घटक २ ) पावसाळ्यातील मपकांची पाण्याची एकूण गरज काढणे:- 

घटक ३ ) पावसाळ्यातील मपकांसाठी पाण्याची एकूण तुट काढणे:- 

घटक ४ ) पावसाळ्यातील मपकांसाठी सरंमक्षत मसचंनाची गरज काढणे:- 

 

क्र. 
मपके आमण 

जमीन 
के्षत्र (हे.) 

पावसाळ्याती

ल मपकाची 

पाण्याची गरज 

(मी. मी.) 

 

 

पावसाळ्यातील 

मपकाची पाण्याची 

गरज (टी.सी.एम) 

मपकाला 

ममळालेले 

पावसाचे पाणी 

(मी. मी.) 

पावसाळ्या अंती 

मपकाची 

पाण्याची तुट 

(मी. मी.) 

 

 

पावसाळ्या अंती मपकाची 

पाण्याची तुट (टी.सी.एम) 

 

 

पावसाळ्यातील  

मपकांसाठी सरंमक्षत 

मसचंनाची गरज 

(टी.सी.एम) 

स्तंभ १ स्तंभ २ स्तंभ ३ स्तंभ ४ स्तंभ ५ स्तंभ ६  स्तंभ ७  स्तंभ ८   स्तंभ ९  

  तक्ता २  तक्ता १   स्तंभ ५= तक्ता १   तक्ता १   स्तंभ ८ = स्तंभ ८ = स्तंभ ९ 
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स्तंभ ३  

(पीकमनहाय)  

स्तंभ ३  

(पीकमनहाय) 

(स्तंभ ३ * स्तंभ 

४ )/१०० 

(टी.सी.एम) 

स्तंभ ४   

(पीकमनहाय) 

स्तंभ ५    

(पीकमनहाय) 

(स्तंभ ३ * स्तंभ ७ )/१०० 

(टी.सी.एम) 

पावसाळ्यातील  

मपकांसाठी सरंमक्षत 

मसचंनाची गरज 

म्हणजेच  

पावसाळ्या अंती मपकाची 

पाण्याची तुट 

1.  खरीि िीक १        

2.  खरीि िीक २        

3.  खरीि िीक ३        

4.  लांब खरीि िीक १        

5.  लांब खरीि िीक २        

6.  लांब खरीि िीक ३        

7.  वापषाक िीक १        

8.  वापषाक िीक २        

9.  वापषाक िीक ३        

10.  एकूण         

 

 तक्ता भरताना पवद्यार्थयांनी गावातील िावसाळ्यात घेतलेल्या सवा पिकांची मापहती पलहणे अवश्यक अह.े या ऄभ्यासातून पवद्यार्थयााने ध्यानात घ्यावयाच्या बाबी:-  

1. खरीि , दीघा खरीि अपण वापषाक पिकांसाठी पिकांना लागणारी एकूण िाण्याची गरज या मध्ये खिू तफावत अह.े त्या तफावतीसाठी पिकाचे एकूण अयषु्यमान अपण पिकाचा प्रकार या गोष्टी मलूतः 

कारणीभतू ऄसतात. या व्यपतररक्त पिकाची िाण्याची गरज पह जपमनीचा प्रकार, ईतार अपण खोली  ऄशा गोष्टीवरही ऄवलंबून ऄसते.    

2. गावामध्ये सवाात जास्ती िाण्याची गरज कोणत्या पिकांना अह े? अपण ती कशामळेु ऄस ूशकते याबाबत पवद्यार्थयााने पवचार करावा.  

3. एकूण िावसाळ्यातील पिकांसाठी संरपित पसंचनाची गरज कोणत्या पिकांमळेु वाढते अह?े त्या पिकांचे शेतकयाासाठी काय महत्व अह ेह ेपवद्याथांनी समजनू घ्यावे.   

4. वापषाक पिके अपण खरीिाची पिके यांची संरपित पिकांची गरज यांची तुलना पवद्यार्थयााने करावी. RAWE मधील आतर activities करत ऄसताना पिकांना येणारा एकूण खचा पवद्यार्थयााला समजणे 

ऄिेपित ऄसनू या खचााच्या तुलनेत पिकांची संरपित गरज याचा पवचार पवद्यार्थयााने करावा.  

 

घटक ५) अपधाव काढणे:- जल यकु्त पशवारच्या पनयमाप्रमाणे एकूण ऄिधावा मधनू ऄपधकापधक ७०% भाग हा गावामध्ये ऄडपवला गेला िापहजे व ३०% भाग हा खालच्या गावासाठी सोडला गेला िापहजे. त्याच 

प्रकारे ७०% ऄिधावा मधनू ३०% भाग हा बाष्िीभवन यामळेु कमी होतो. यामळेु एकूण ऄिधावाच्या ५०% भागच वािरासाठी ईिलब्ध ऄसतो.(७०% चा ३०% म्हणजे =(७०/१००)x(३०/१००)=२१.००) 

यानसुार िाण्याच्या ताळेबंदामध्ये ईिलब्ध ऄिधाव हा एकूण ऄिधावाच्या ५०% गहृीत धरण्यात अला अह.े नवीन कामांच्या पनयोजनासाठी झोन मधील एकूण पिकाखालील व पबगर शेती / जमीन वािर िेत्रातून 

पमळणारा ऄिधाव (रन-ऑफ) येथे ईियोगात अणला अह ेव त्याचा ५०% भाग नवीन जल व मदृ संधारण कामाच्या पनयोजनासाठी ईिलब्ध झाला अह.े  
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क्र. मपके आमण जमीन के्षत्र (हे.) 

पावसाळ्यातील  

एकूण अपधाव 

(मी. मी.) 

पावसाळ्यातील  एकूण अपधाव 

(टी.सी.एम) 

स्तंभ १ स्तंभ २ स्तंभ ३ स्तंभ ४  स्तंभ ५  

  

तक्ता २ 

स्तंभ ३ 

(पीकमनहाय) 

तक्ता १  

स्तंभ ७  

(पीकमनहाय) 

स्तंभ ५ = (स्तंभ ४ x स्तंभ ३)/१०० (टी.सी.एम)  

1.  खरीि िीक १    

2.  खरीि िीक २    

3.  लांब खरीि िीक१    

4.  लांब खरीि िीक२    

5.  वापषाक िीक१    

6.  वापषाक िीक२    

7.  
जमीन प्रकार १ - गायरान/ वन िेत्र/ पबगर शेती/ 

िोटखरब/कायम िड /चाल ूिड 
   

8.  
जमीन प्रकार २ -  गायरान/ वन िेत्र/ पबगर शेती/ 

िोटखरब/कायम िड /चाल ूिड 
   

9.  रबी िीक १  
  

10.  रबी िीक २  
  

11.  ईन्हाळी िीक १    

12.  ईन्हाळी िीक २    

एकूण   

 

घटक  ६) गावाची जल व मृद सधंारणाची एकूण उपलब्ध साठवण क्षमता काढणे. 

मदृ व जल संधारण कामामधनू पमळणारी साठवण िमता ही समभागात िावसाळ्यात संरपित पसंचनासाठी वािरली गेली अह ेव ईरलेली ऄधी साठवण िमता िावसाळ्यानंतर सवा पिकांची (लांब खरीि , वापषाक, रबी, 

ईन्हाळी) िाण्याची गरज िरुपवण्याकरीता वािरण्यात अली अह.े  महाराष्रातील पवपवध भागांमध्ये शेतकऱ्यांशी झालेल्या चचेतून जे अढळून अले , त्या अधारावर मदृ व जल संधारण कामांची साठवण िमता दोन 

समभागांमध्ये (िावसाळ्यात व िावसाळ्यानंतर) मानायची ह ेठरवण्यात अले अह.े  
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a. ईिलब्ध जलसाठा  

एकूण साठवण िमता:- तक्ता ३ मध्ये पवद्यार्थयााने ऄपस्तत्वातील मदृ अपण जलसंधारण कामामळेु ईिलब्ध जलसाठा काढला अह.े  

ईिलब्ध ऄिधाव:- घटक ५ मध्ये गावामधील एकूण ऄिधाव काढण्यात अला अह.े जर हा ऄिधाव गावच्या एकूण साठवण िमतेिेिा कमी ऄसेल तर तो ईिलब्ध जलसाठा 

म्हणनू वािरण्यात यावा. ऄन्यथा जर गावातील एकूण ऄिधाव(वापहलेले िाणी) जर एकूण साठवण िमतेिेिा जास्त ऄसेल तर गावातील सवा  मदृ अपण जलसंधारण कामामध्ये 

िाणी ऄडले गेले ऄसे माननू एकूण साठवण िमता हीच ईिलब्ध जलसाठा म्हणनू वािरण्यात यावी.  

ईिलब्ध जलसाठा =                                (टी.सी.एम) 

b. िावसाळ्यात ईिलब्ध साठवण िमता :- 

= ईिलब्ध जलसाठा x ०.५                                                                  (टी.सी.एम)  

=                       x ०.५        (टी.सी.एम)  

=                      (टी.सी.एम)  

c. िावसाळ्यानंतर ईिलब्ध साठवण िमता:- 

= ईिलब्ध जलसाठा x ०.५                                                                  (टी.सी.एम)  

=                       x ०.५        (टी.सी.एम)  

=                      (टी.सी.एम)  

 

घटक ७) भूजलाद्वारे उपलब्ध पाण्याची मात्रा काढणे. 

काही गावांमध्ये नाला व नदी जवळील भागात पजथे मरुमाड माती अढळते, त्या भागातील पवपहरींना िावसाळ्यात िाझर लवकर लागताना पदसतो व िावसाळ्यात नाला/नदी मध्ये वाहून येणाऱ्या 

िाण्यातून/ऄिधावातून काही भाग हा माती मध्ये मरुून खाली भजूलाच्या स्वरिात या पवपहरींना ईिलब्ध होतो. त्यामळेु नाल्याजवळील शेतकयांना पवपहरीचे ह ेिाणी िावसाळ्यात ईिलब्ध ऄसते. मात्र नदी ऄथवा 

नाल्यािासनू दरूचा भागात जर काळी पचबड माती ऄसेल तर त्या भागातील पवपहरींना िाझर ईपशरा लागतो व भजूल कमी ईिलब्ध ऄसते. आथल्या शेतकयांना नाला ऄथवा नदी जवळील शेतकऱ्यांच्या तुलनेत भजूल 

ईपशरा व कमी ईिलब्ध होते.काही गावांमध्ये िावसाळ्यात भजूल ईिलब्ध होत ऄसल्यामळेु. िावसाळ्यातील संरपित पसंचनासाठी त्याचा ईियोग होतो. त्यामळेु िाण्याच्या ताळेबंद मध्ये ईिलब्ध भजूल ह े

िावसाळ्यात व िावसाळ्यानंतर दोन्ही पठकाणी ईियोगात अणले अह.ेत्यातील ईिलब्ध भजूलाचा १/३ भाग िावसाळ्यात ईियोगात येतो ऄसे मानले अह ेव २/३ भाग िावसाळ्यानंतर ईियोगात येतो ऄसे मानले 

अह.ेसगळ्या गावांमध्ये ऄसे नसल्याने,त्या गावातील िरीपस्थती बघनू पतथे िावसाळ्यात भजूल ईियोगात येत ऄसल्यास भजूल पकती वािरले जाते ही पवचारिसू करून त्यानसुार प्रमाण बदलावे. जर िावसाळ्यात 

भजूल ईियोगात येत नसेल तर िावसाळ्यात भजूल ० ठेवनू, िावसाळ्या नंतरचे भजूल प्रमाण १ करावे.  

क्र. मपके आमण जमीन के्षत्र (हे.) 
पावसाळ्या अंती उपलब्ध भूजल (मी. 

मी.) 

पावसाळ्यातील  एकूण भूजल 

(टी.सी.एम) 

स्तंभ १ स्तंभ २ स्तंभ ३ स्तंभ ४  स्तंभ ५  

  

तक्ता २ 

स्तंभ ३ 

(पीकमनहाय) 

तक्ता १  

स्तंभ ६   

(पीकमनहाय) 

स्तंभ ५ = (स्तंभ ४ x स्तंभ ३)/१०० (टी.सी.एम)  

1.  खरीि िीक १    
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2.  खरीि िीक २    

3.  लांब खरीि िीक१    

4.  लांब खरीि िीक२    

5.  वापषाक िीक१    

6.  वापषाक िीक२    

7.  
जमीन प्रकार १ - गायरान/ वन िेत्र/ पबगर शेती/ 

िोटखरब/कायम िड /चाल ूिड 
   

8.  
जमीन प्रकार २ -  गायरान/ वन िेत्र/ पबगर शेती/ 

िोटखरब/कायम िड /चाल ूिड 
   

9.  रबी िीक १  
  

10.  रबी िीक २  
  

11.  ईन्हाळी िीक १    

12.  ईन्हाळी िीक २    

एकूण   

 

 

a. िावसाळ्यात पिकाला ईिलब्ध होणारे भजूल :- 

= िावसाळ्यातील  एकूण भजूल  x  १/३                    (टी.सी.एम) 

=                                                  (टी.सी.एम)                   

b. िावसाळ्यानंतर पिकाला ईिलब्ध होणारे भजूल:- 

= िावसाळ्यातील  एकूण भजूल  x  २/३                    (टी.सी.एम) 

=                                                  (टी.सी.एम)  

घटक ८) पावसाळ्यातील सरंमक्षत मसचंन मनदेशांक (मनदेशांक-१)  काढणे. 

 

पावसाळ्यातील सरंमक्षत मसचंन मनदेशांक  = (िावसाळ्यात ईिलब्ध साठवण िमता + िावसाळ्यात पिकाला ईिलब्ध होणारे भजूल) 

                                                      िावसाळ्यातील संरपित पसंचनाची गरज  

          = 

          = 
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िावसाळ्यातील संरपित पसंचन पनदेशांक हा १.०िेिा कमी अल्यास ऄसरुपित पस्थती अपण १.०िेिा जास्त अल्यास सरुपित पस्थती मानण्यात यावी.ऄसरुपित पस्थती ऄसल्यास िावसाळ्यात संरपित पसंचनाची 

गरज िरुपवण्यासाठी नवीन कामांचे पनयोजन करणे ऄत्यावश्यक अह.े िावसाळ्यातील संरपित पसंचन पनदेशांक काढल्यानंतर पवद्यार्थयांनी लिात घ्यावयाच्या बाबी:-  

1. िावसाळ्यातील संरपित पसंचन पनदेशांक हा गावची कोणती पस्थती दशावत अह े? 

2. संरपित पसंचन पनदेशांक गावची पस्थती ऄसरुपित दशावत ऄसल्यास तो कशामळेु १ िेिा कमी अह ेयाचा पवद्यार्थयांनी पवचार करावा.  

3. िावसाळ्यात ईिलब्ध साठवण अपण ईिलब्ध भजूल याची तुलना पवद्यार्थयांनी करावी.  

4. िावसाळ्यातील संरपित पसंचन पनदेशांक हा १ िेिा जास्ती ऄसण्यासाठी  

a. ईिलब्ध िाणी(साठवण +भजूल) ह ेएकूण गरजेिेिा जास्ती ऄसणे महत्वाचे अह.े अपण ते साध्य करण्यासाठी काय केले जाउ शकते याचा पवचार पवद्यार्थयांनी करावा.  

b. संरपित पसंचनाची गरज कमी होणे महत्वाची अह.े िावसाळ्यातील संरपित पसंचनाची गरज कमी कशी केली जाउ शकते यावर पवद्यार्थयांनी पवचार करावा.   

 

घटक ९) पावसाळ्याअंती मातीतील ओलावा काढणे 

a. खरीि हगंामानंतर मातीतील सरासरी ओलावा   

b. रबी पिकासाठी मातीतील ओलावा  

c. लांब खरीि अपण वापषाक पिकासाठी मातीतील ओलावा    

 

क्र. मपके आमण जमीन के्षत्र (हे.) 
पावसाळ्या अंती मातीतील 

ओलावा (मी. मी.) 

पावसाळ्याच्या शेवटी मातीतील ओलावा  

(टी.सी.एम) 

स्तंभ १ स्तंभ २ स्तंभ ३ स्तंभ ४  स्तंभ ५  

  
तक्ता २  स्तंभ ३ 

(पीकमनहाय) 

तक्ता १ स्तंभ ८ 

(पीकमनहाय) 

स्तंभ ५ =  

(स्तंभ ४ x स्तंभ ३)/१०० (टी.सी.एम)  

1.  खरीि िीक १    

2.  खरीि िीक २    

3.  लांब खरीि िीक१    

4.  लांब खरीि िीक२    

5.  वापषाक िीक१    

6.  वापषाक िीक२    

7.  
जमीन प्रकार १ - गायरान/ वन िेत्र/ पबगर शेती/ 

िोटखरब/कायम िड /चाल ूिड 
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8.  
जमीन प्रकार २ -  गायरान/ वन िेत्र/ पबगर शेती/ 

िोटखरब/कायम िड /चाल ूिड 
   

9.  रबी िीक १  
  

10.  रबी िीक २  
  

एकूण    

 

 

 

घटक १० ) पावसाळ्यानंतरच्या मपकांची पाण्याची एकूण गरज काढणे.  

 

क्र. मपके आमण जमीन के्षत्र (हे.) 
मपकाची पाण्याची गरज 

(मी. मी.) 

 

 

मपकाची पाण्याची गरज (टी.सी.एम) 

स्तंभ १ स्तंभ २ स्तंभ ३ स्तंभ ४ स्तंभ ५ 

  

तक्ता २  

स्तंभ ३  

(पीकमनहाय)  

तक्ता १   

स्तंभ ३  

(पीकमनहाय) 

स्तंभ ५= 

(स्तंभ ३ * स्तंभ ४ )/१०० 

(टी.सी.एम) 

a.  रबी िीक १    

b.  रबी िीक २    

c.  रबी िीक ३     

d.  रबी िीक ४     

e.  ईन्हाळी िीक १    

f.  ईन्हाळी िीक २    

g.  ईन्हाळी िीक ३     

h.  एकूण     
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घटक ११) पावसाळ्यानंतर एकूण पाण्याची उपलब्धता काढणे. 

 िावसाळ्यानंतर एकूण िाण्याची ईिलब्धता ही मखु्यत साठवण िमतेवर ऄवलंबून अह.ेत्यासोबत वािरले जाणारे भजूल ह ेमहत्वाचे अह.े घटक ७ मध्ये भजूल िाण्याची ईिलब्धता काढण्यात अली 

अह.ेरबीतील पिकासाठी मातीतील ओलावा हा महत्वाचा अह.े ईदा. हरभरा सारख्या पिकाच्या िेरणीसाठी बरेच शेतकरी िावसाळ्या नंतर च्या मातीतील ओलाव्याचा वािर करतात.  

=  घटक ६ िावसाळ्यानंतर ईिलब्ध साठवण िमता +  घटक ७ िावसाळ्यानंतर वािरले जाणारे भजूल + घटक ९ िावसाळ्याऄंती मातीतील ओलावा  

= 

=                                                  (टी.सी.एम)  

 

घटक १२ ) पावसाळ्यानंतरचा जलवापर मनदेशांक(मनदेशांक-२)  काढणे. 

 

पावसाळ्यानंतरचा जल वापर मनदेशांक २  =   पावसाळ्यानंतर पाण्याची उपलब्धता    

     पावसाळ्यानंतर मपकाची पाण्याची गरज + घरगुती वापराच्या पाण्याची गरज  

            =  

            =  

पनदेशांक २ हा गावाची िावसाळ्या नंतरची एकूण िररपस्थती समजावनू घेण्यासाठी महत्वाचा अह.े िावसाळ्यानंतरचा जलवािर पनदेशांक हा १.०िेिा कमी अल्यास ऄसरुपित पस्थती अपण १.०िेिा जास्त अल्यास 

सरुपित पस्थती मानण्यात यावी. 

a. सरुपित पस्थती ऄसल्यास िावसाळ्यानंतर पिकांसाठी मबुलक िाणी ईिलब्ध अह ेव ऄपधक िेत्र रबी खाली घेण्यास वाव अह.े  िरंतु नवीन रबी िेत्र वाढपवल्यावर कोणती पिके अपण पकती िेत्रावर 

घेतली जाउ शकतात याचा पवद्यार्थयांनी पवचार करावा. 

b. ऄसरुपित पस्थती ऄसल्यास ती मखु्यत िावसाळ्या नंतरच्या पिकांच्या गरजेमळेु ऄसेल. पह गरज बदलता येउ शकते का? त्या साठी पिक िद्धतीत काय बदल करावे लागतील याचा पवद्यार्थयांनी पवचार 

करावा.  

c. पनदेशांक २ वाढवण्यासाठी िावसाळ्यानंतरची िाण्याची ईिलब्धता वाढपवणे हा देखील ियााय  अह.े गावाची साठवण िमता अिण अणखी कशी अपण पकती वाढव ूशकू याबाबत पवद्यार्थयांनी पवचार 

करावा.  
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घटक १३ ) पाण्याचा ताळेबंद सारांश तक्ता भरणे.  

घटक तपशील टी.सी.एम 

२  िावसाळ्यातील पिकांची िाण्याची एकूण गरज  

 

३  िावसाळ्यातील पिकांची िाण्याची एकूण तुट  

 

४  िावसाळ्यातील पिकांची संरपित पसंचनाची गरज 

 

५  ईिलब्ध ऄिधाव 

 

६  ऄपस्तत्वातील जल व मदृ संधारणाची एकूण ईिलब्ध साठवण िमता  

 

६  िावसाळ्यातील साठवण िमतेतून पिकासाठी ईिलब्ध िाणी  

 

६  िावसाळ्या नंतरचा साठवण िमतेतून पिकासाठी ईिलब्ध िाणी  

७  भजूलाद्वारे ईिलब्ध िाणी    

७  िावसाळ्यात पिकासाठी  ईिलब्ध भजूल 

 

७  िावसाळ्यानंतर पिकासाठी ईिलब्ध भजूल  

८  िावसाळ्यातील संरपित पसंचन पनदेशांक 

 

९  रबी पिकांसाठी ईिलब्ध होणारा मातीतील ओलावा  

 

९  लांब खरीि व वापषाक पिकांसाठी मातीतील ओलावा  

 

९  िावसाळ्याऄंती मातीतील एकूण ओलावा 

 

१०  िावसाळ्यानंतरची पिकाची िाण्याची गरज 

 

११  िावसाळ्यानंतर िाण्याची ईिलब्धता 
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१२  िावसाळ्यानंतरचा जल वािर पनदेशांक 

 

 

घटक १४ ) पाण्याच्या ताळेबंदावर आधाररत मनष्कषि काढणे. 

घटक २ ते घटक १२ ियंत पवद्यार्थयांनी गावातील ईिलब्ध िाणी , िाण्याची गरज,  गावची िीकिद्धती आत्यादी बाबीचा ऄभ्यास केला. त्यावरून पवद्यार्थयांना िाण्याची एकूणच मागणी अपण िरुवढा या 

दोन्ही बाजूंची अकडेवारी समजली ऄसावी. गावाची शेतीसाटी एकूण िाण्याची मागणी अपण िाउसद्वारे ईिलब्ध िाणी यांचा पवचार करता पवद्यार्थयााने त्यावर काही पनष्कषा पलहावेत. तसेच पनदेशांक १ अपण 

पनदेशांक २ गावची िररपस्थती दशावतो त्याबाबतीत पवद्यार्थयांनी पवचार करावा.  

 


