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आजचा काययक्रम
• पाण्याच्या ताळेबंदशी संबंधित प्रकल्प उद्ददष्ट्ये
• ताळेबंदाचे प्रमुख घटक व ताळेबंदाची संकल्पना
• पपक पद्िती आणि पाण्याची गरज
• पपक पद्िती, लाभार्थी व ननयोजन
• गाव आराखडा तपासिी

• नकाशा 
• पवहीर, शेत तळे, इतर मदृ व जल सिंारि कामे
• पाण्याचा ताळेबंद – प्रस्तापवत

• डमेो: पाण्याचा ताळेबंद
2



पाण्याच्या ताळेबंदाशी ननगडीत प्रकल्प उद्ददष्ट्ये
• पाण्याची गरज

• कोरडवाहू शेतकऱयांची खरीप सरंक्षित ससचंनाची गरज पुरविे
• रबी साठी पाण्याची उपलब्िता ननश्चचत करिे

• पाण्याची उपलब्िता
• पावसाच्या पाण्यातून उपलब्ि अपिावाचा अदंाज
• भजूल उपलब्ितेचा अदंाज बांििे
• मदृ व जल सिंारि कामांसाठी योग्य जागेची ननवड
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ताळेबंदातील प्रमुख घटक

पजयन्यमान पपकांची गरज
बाचपोत्शचवास (ET)

अपिावमातीतील 
ओलावा

मातीतून 
णिरपलेले पािी
(भूजल) भूजल प्रवाह

खडक
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पावसाळ्यातील खंड, पपकाची पाण्याची तुट आणि मातीतील 
ओलावा

पपकाची पाण्याची गरज
(समसम प्रनत ददन)

पपकाला मातीतून उपलब्ि
पािी (समसम प्रनत ददन)दैनंददन पजयन्यमान (समसम)

55



भूजल

Jun DecNovOctSepAug JanJul Feb Mar Apr May Jun

खरीप

कापूस, तूर इ.

वापषयक / फळ पपके

रब्बी उन्हाळी

पजयन्यमान Dry spell

अपािाव जल संिारि
कामे

पुनभयरि

मातीतील ओलावा

महत्त्वाचा ननियय १ महत्त्वाचा ननियय २

संरक्षित ससचंन

वन-िेत्र, कुरि, गवत इत्शयादी

ताळेबंदाची संकल्पना 6

या वेगवेगळ्या पिक 
िद्धती आहेत



पाण्याची तटु समटपवण्यासाठी ननयोजन
प्रकल्िातील जल व मदृ 
संधारण कामे 

• शतेतळे
• नाला रंदीकरि, खोलीकरि
• मानाबा, ससनाबा,िालीचे 

बांि  
• सलग समतल चार 
• पवहीर, बोरेवेल
• अनगड दगडी बांि व 
नाल्यावरचे उपचार  

Vulnerability Runoff
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िोन ननहाय पाण्याचा ताळेबंद
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• पाण्याचा ताळेबंद –
• सद्यश्स्र्थती
• प्रस्तापवत कामा नंतर 
• प्रस्तापवत पपक रचिे नंतर



गावाचे ननयोजन चक्र
शेतावर 
पपकाची 

पाण्याची तुट 
मोजिे

िोन / गाव 
पातळीवर 
एकत्रत्रत 

पाण्याची तुट

नवीन कामांचे 
ननयोजन

नवीन पपक पद्ित
ठरविे

शेतावर पािी
पोहोचवण्यासा
ठी ननयोजन

गाव पातळीवर 
ननयोजन

शते 

िोन 

गाव 

9



उदाहरि: पपक पद्िती ननयोजन (सुलेमान देवळा, बीड)

वापषिक पिके, 44, 
3%

दहंुगामी पिके, 
338, 23%

खररफ पिके, 457, 
31%

रबी पिके, 637, 
43%

गावाची पिक िद्धती सद्यस्थिती (हेक्टर)

कापूस, 
तूर, हळद
इ.हरबरा, 

गहू, 
ज्वारी 
(कडबा) सोयाबीन, 

मंुग इ.

संत्री, मोसंबी, उस इ.

• वापषयक आणि दहंुगामी पपके यांचा कालाविी जास्त असल्यामुळे त्शयांची पाण्याची गरज जास्त असते
गावाचे िेत्र: १०७८ हे.
शतेीखालील िेत्र: ८३९ हे.(७८%)

वापषिक पिके, 200, 
13%

दहंुगामी पिके, 173, 
12%

खररफ पिके, 500, 
33%

रबी पिके, 641, 
42%

गावाची पिक िद्धती प्रथतापवत (हेक्टर)

वापषयक पपके
दहंुगामी पपके
खररफ पपके
रबी पपके

कापूस, 
तूर, हळद 
इ.

सोयाबीन, 
मंुग

हरबरा, गहू, रबी
ज्वारी (कडबा)

संत्री, मोसंबी, उस इ.

एकूि पाण्याची गरज:८४०९ टी.सी.एमएकूि पाण्याची गरज: ७२७९ टी.सी.एम

10



पपक पद्िती, आधर्थयक उत्शपन्न व पािी देण्यासाठी ननवडीचा क्रम 

• पावसात खडं पडला तर कुठल्या पपकांना पािी द्यायचे याची ननवड दह बहुतेक वेळा त्शया पपकामिून समळिाऱया आधर्थयक उत्शपन्नावर 
आणि पािी न ददल्यामळेु होिायाय नुकसानावर अवलबंून असते

• वापषयक पपकांमिून समळिारे आधर्थयक उत्शपन्न आणि पािी न समळाल्या मळेु नुकसान दोन्ही जास्त असल्यामळेु वापषयक पपकांना 
सवयप्रर्थम पाण्याची सोय केली जाते

• सहसा पावसाळ्याच्या खडंात खरीप पपकांना पािी न देता कापसाला शवेटचे १-२ पािी देता यावे यासाठी पािी वाचवले जाते.

• त्शयामळेु वापषयक , दहंुगामी पपकांना सरुक्षित पाण्याची गरज  

पिक प्रकार िाणी देण्याचे प्रमाण आर्ििक नफा

खररप सहसा कोरडवाहू दहंुगामी चा तुलनेने कमी
दहंुगामी २-३ शवेटचे पािी खरीप पपकांच्या तुलनेत अधिक 

नफा
रबी १-२ पािी / 

ननयसमत पपकानसुार
गहू/कांद्या सारख्या ननयसमत पािी 
लागिाऱया पपकांना हरबरा सारख्या 
पपकांचा तुलनेत अधिक नफा

वापषयक ननयसमत, सवायधिक सवायधिक
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उदाहरि: पाण्याची गरज 

वापषिक पिके, 
२३८१, 28%

दहंुगामी पिके, 
१५६६, 19%खररफ पिके, २००९, 

24%

रबी पिके, २४५४, 
29%

िाण्याची गरज प्रथतापवत (टी.सी.एम)

वापषयक पपके दहंुगामी पपके खररफ पपके रबी पपके

वापषिक पिके, 552, 
8%

दहंुगामी पिके, 
2672, 37%

खररफ पिके, 1616, 
22%

रबी पिके, 2440, 
33%

िाण्याची गरज सद्यस्थिती (टी.सी.एम)

वापषयक पपके दहंुगामी पपके खररफ पपके रबी पपके
एकूि पाण्याची गरज: ७२७९ टी.सी.एम एकूि पाण्याची गरज:८४०९ टी.सी.एम

• सद्यश्स्र्थती आणि प्रस्तापवत पपक पद्िती मध्ये वेगवेगळ्या पपकांची सुरक्षितता आपि बघू
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पपक पद्ितीचे ननयोजन

पिक िद्धती क्षेत्र (हे.) िाण्याची तटु 
(टी.सी.एम)

िाण्याची 
सोय(टी.सी.एम)

वापषिक पिके (२०१७ -
७५३ मी.मी.िाऊस) २०० १७८६ एकूि - १०२३

वापषिक पिके (२०१५ -
२१८ मी.मी. िाऊस) २०० २०३८ एकूि - ७५८

• नवीन पपक पद्िती ठरवताना वापषयक पपकांचे िेत्र 
ननयंत्रिाखाली ठेविे

• वापषयक पपकांची पाण्याची तुट चांगल्या आणि 
खराब दोन्ही पावसाळ्या मध्ये भागेल एवढेच िेत्र 
वापषयक पपकाखाली आिावे

• गाई गुरे जनावरे असतील तर त्शयांची चायायची सोय 
नवीन पपक पद्िती मध्ये होईल याची खात्री करावी

• अधिक उत्शपन्न देिाऱया भाजीपाला /  दहंुगामी 
पपकांकड ेपपक पद्ित वळपवण्याकररता ननयोजन 
असावे.

• ननयोजन करताना ते ताळेबंदामध्ये बसेल आणि 
पपकाची पाण्याची तुट अधिक वाढिार नाही याकड े
लि द्यावे

13

एकूि पाण्याची सोय: उलब्ि भजूल + अडवलेला अपिाव + रबी साठी उपलब्ि 
मातीतील ओलावा



लाभार्थी ननवड
• कोरडवाहू शेतकयाांना खरीप संरक्षित ससचंन देण्यासाठी ननयोजन करावे

• कोरडवाहू शेतकयाांना अधिक अर्थीक उत्शपन्न देिाऱया पपक पद्िती कड ेवळपवण्यासाठी ससचंन सुपविांचे 
(पवहीर, पंप, पाईप लाईन) ननयोजन करिे 

• रबी मध्ये पाण्याची सोय व्हावी याकररता ननयोजन करिे

• प्रर्थम प्रािान्य नदी नाल्या पासून लांब चा कोरडवाहू िेत्रातल्या पाण्याची सोय नसिाऱया छो्या सीमांत 
शेतकयाांना द्यावे

• त्शयानंतर नदी नाल्या जवळील पाण्याची सोय नसिाऱया छो्या सीमांत शेतकयाांसाठी ननयोजन करावे

• मग कोरडवाहू िेत्रातल्या दहंुगामी पपकांना पािी देऊ शकिायाय शेतकयाांना रबी मध्ये अधिक पपके घेता 
यावी यासाठी ननयोजन करावे
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गाव आराखडा तपासिी : नकाशा व ननयोजन
• अश्स्तत्शवातील सवय कामे नकाशावर नमूद असावे

• िोन मिील कामे – पाण्याची उपलब्िता, पाहिी दरम्यान याचे ननरीिि करावे व ननयोजनासाठी उपयोग करावा

• िोन मिील पवपवि भागामिील भूजल उपलब्िता नकाशावर नमूद असावी

• कोरडवाहू िेत्र, वापषयक िेत्र, रबी िेत्र इ. नकाशावर दाखवलेले असावे

• वरील बाबी आणि पाण्याचा ताळेबंद – सशल्लक अपिाव, भूजल पुनभयरि याचा वापर ननयोजनासाठी करावा 

• प्रस्तापवत सवय कामे नकाशावर नमूद असावी

• कोरडवाहू िेत्रावर भर देऊन ननयोजन व लाभार्थी ननवड करावी

• अश्स्तत्शवातील कामांची पाहिी करून दरुस्ती साठीची कामे नकाशावर आणि आराखड्या मध्ये नमूद असावी
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पवहीर, शते तळे आणि इतर मदृ व जल संिारि कामे 
ननयोजन

• इनलेट आऊटलेट शेत तळ्याचा आकार त्शयासाठी उपलब्ि अपिाव या वरून ठरवावा
• इतर शेत तळ्यासाठी लाभार्थी ननवड करताना – शेत तळे वापरायला पाण्याचा स्रोत व शेत तळ्या मुळे 

पपक पद्ितीमध्ये होिारा बदल नमूद करून घ्यावा
• शेत तळे मागिीची गट क्र. , अश्स्तत्शवातील पपके आणि नवीन पपके सदहत यादी असावी अर्थवा ननदं 

घ्यावी
• पवहीर मागिीसाठी लाभार्थयाांची गट क्र. सदहत सूची आराखड्याला जोडावी
• पवहीर लाभार्थी ननवड करताना गटा जवळील पवदहरीची पाण्याची पातळी पाहून व GSDA certificate

नुसार ननवड करावी
• कोित्शया भागात ककती पवदहरी द्याव्या यासाठी नकाशा मध्ये दाखवलेल्या भूजल उपलब्ितचेा आणि 

पाण्याच्या ताळेबंदातून समळिाऱया भूजल पुनभयरि याचा वापर करावा 
• CNB ची जागा ठरवताना पुढे मागे रस्त ेनसतील याची खात्री घ्यावी
• CNB/MNB/ Loose boulder structures/ gabion ठरवताना कृषी पवभागाचा तांत्रत्रक सूचना नुसार जागा 

ठरवावी
• गावाच्या सगळ्या भागांमध्ये कामाचे ननयोजन िाले आहे याची खात्री  करावी 
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प्रस्तापवत कामे ताळेबंद तपासिी
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सशल्लक 
अपिाव ‘०’ 
पेिा कमी
नसावा



ताळेबंदातील ननदेशांक

ननदेशांक संख्या अिि उिाय
िावसाळ्यातील संरक्षक्षत ससचंन
ननदेशांक

< ०.७ अधिक प्रमािात वापषयक पपके ज्यांची पाण्याची गरज
बोर / पवहीर/बाहेरूनआिलेल्या पाण्याने भागते. 
अर्थवा अधिक प्रमािात कोरडवाहू दहंुगामी कमी
उत्शपादन ननघिारी पपके

वापषयक पपकाखालील िेत्र
ननयंत्रिातआििे ककंवा
कोरडवाहू पपकाखालील िेत्रामिे
अधिक अपिाव अडविे आणि
ससचंन सपुविा उपलब्ि करिे

िावसाळ्या नंतरचा जल वािर
ननदेशांक

<०.५ रबी मिील पपकांचे उत्शपादनाचे नकुसान अपिाव सशल्लक असल्यास
अधिकअपिाव अडवण्याची
गरज, सकू्ष्म ससचंनाखालील िेत्र
वाढवण्याची गरज

िावसाळ्या नंतरचा जल वािर
ननदेशांक

>०.५ रबी पपकाखालील िेत्र कमीआहे का हे तपासावे रबी खालील िेत्र वाढवण्यासाठी
ननयोजन करावे

जल वापर ननदेशांक = पाण्याची उपलब्िता
पाण्याची गरज
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डमेो: पाण्याचा ताळेबंद
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