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• शतेकिणयारीया ि टकोनातून समतेया समजणेआवयक

पायाला हवामान बदलांशी लढायला सक्षिम करणे व शतेीचे उपापन्न वाढवणे
हा अनेकल्पाचा मुरकय हेतू

• हवामान बदलांशी नगडत अनेमुख समतेया ितहणजे पातायारीया उ लब्धतमेचेये अनिचतता

– अनयमत पाऊस पावसात खंड खरंजस्यानेप पकाचे नुकसान घटती उपापादकता काहंजस्याने नैसगर्जक
– रब्बी व उन्हाळी हंगामासाठ यो्हय पकांची नवड भूजलासाठ ची वाढती तेपधार्ज पायातून

नमार्जण होणारंजस्याने अनिचतता कमी पडणारे पाणी वआथर्जक फटका काहंजस्याने मानव नमर्जत

शतेकरंजस्याने हा क बदंू



• अनयमत पावसाचे उदाहरण

पजर्जन्यमान ५०८ म म
अपधाव १३० म म

पजर्जन्यमान ५२२ म
म
अपधाव ७५ म म

ितहणजेच खरंजस्यानेप रीया पकाला
१ २ क्यादा पाणी मळाले

पावसाचा खंड



रब्बी चे पाणी
माचर्ज मचेये ४० ७० शासनारीया
नरंजस्यानेक्षिण वहरंजस्याने कोरिरया

1. रब्बी चे शवेटचे पाणी देता
आले नाहंजस्याने

2. फळ बागेला खूप खचर्ज आला
3. नवीन वहरंजस्यानेला पाणी लागले

नाहंजस्याने



गावाकडे बांधावर

तीन शतेकरंजस्याने गाव मांडवा २३५७ हेेतटर उतेमानाबाद

शतेकरंजस्याने
सोयाबीन एकरंजस्याने उपापन्न िेतवंटल मचेये २०१९ ७ ४ २

उपापन्नात फरक का

• वरचे शतेकरंजस्याने खालचे शतेकरंजस्याने
• नाल्या जवळचे शतेकरंजस्याने नाल्यापासून

दरूचे शतेकरंजस्याने
• चांगलंजस्याने माती असणारे शतेकरंजस्याने हलकी

माती असणारे शतेकरंजस्याने
पाऊस तवेढाच पण पकं वेगळी उतारा
वेगळा



शतेकरंजस्याने
माती खराब मुरमाड १ फूट

खोल
माचेयम तांबडी २ ३ फूट
खोल

चांगलंजस्याने काळी ५ ६ फूट
खोल

संरक्षित सचंन सोय नाहंजस्याने वहरंजस्यानेला पाणी
नाहंजस्याने

एक पाणी पाणीप ीकवारे दोन पाणी पाणीप
ीकवारे

एकरंजस्याने उपापन्न िेतवंटल २ ४ ७
बाजार भाव ३५०० अनेत
िेतवंटल अनेमाणे उपापन्न

७००० १४००० २४५००

एकरंजस्याने खचर्ज ठबक चा खचर्ज
वगळून

९००० ९००० ९०००

एकरंजस्याने नफा २००० नुकसान ५००० १५५००

खरंजस्यानेप मधील सोयाबीन



रब्बी मचेये
शतेकरंजस्याने
रब्बी मधील पकाखालंजस्यानेल क्षिे
एकर मचेये

२ २ २

पके २ एकर क्वारंजस्याने १ एकर क्वारंजस्याने
१ एकर हरभरा

१ एकर क्वारंजस्याने
१ एकर कांदा

एकूण पातायाची गरज
लाख लटर मचेये

२८ २८ ३८

मातीतील शल्लकओला्लयातून
भागलेलंजस्याने गरज लाख लटर मचेये

८ १२ १६

उवर्जरत भूजलातून भागवायची
गरज लाख लटर मचेये

२० १६ २२

भूजल उपसा लाख लटर मचेये २
केवळ एका
एकरालाच पाणी

६
क्वारंजस्याने ला एक पाणी
हरभिणयाला दोन पाणी

१८
क्वारंजस्याने ला एक पाणी
कांीकयाला आठ पाणी

एकूण तूट लाख लटर मचेये १८ १० ४

उपापन्न ३ िेतवंटल क्वारंजस्याने
आण कडबा

४ िेतवंटल क्वारंजस्याने
७ िेतवंटल हरभरा

५ िेतवंटल क्वारंजस्याने
१३० िेतवंटल कांदा







रब्बी हंगामातील समतेया

• पकांना गरजे इतके पाणी न देता येणे घटते उपापन्न
• उपलब्ध पाताया पेक्षिा अधक पेरणी तुमची आण इतर शतेकिणयांची

• मयार्जदत साठा आण जातेत गरज यामुळे भूजलासाठ तेपधार्ज व पायामुळे
वाढत असणारंजस्याने अनिचतता

• निचतता वाढवतायासाठ शतेकिणयाची धडपडआण पयार्जयी मागर्ज
– बोर वहरंजस्याने खोदणे खचर्ज
– फळबागा व शते तळे पीक बदल
– लांब लांबून पाईप ीकवारे पाणी आणणे इ

• अतशय खचर्जक पाणी वाढत नाहंजस्याने उलट असुरक्षितता वाढते



उपाय काय

कुठे मदत क्य शकतो

1. खरंजस्यानेप ला एक पाणी उपलब्ध क्यन देणे अपधाव अडवणे
भूजल वाढवणे पडीक वन जमीन देखभाल

2. गावकी सामुहक रपाया वहंजस्यानेर पितप ची सोय करणे
3. पातायाची उपापादकता वाढवणे शतेावर ठबक तुषार बांध

बंदतेती
4. गावाची पीक पीकधत सुधारणा पातायाची निचतता वाढवणे

रब्बी चा उतारा वाढवणे



पुढे काय
याहून मह वाचे सगत्यांमचेये पातायाबीकदल जाग्यकता वाढवणे

1. अनेपायेक शतेकरंजस्याने पायारीया शतेावररीया पाऊसाचे पाणी हेतकाने वापरतो पायाला बंधन नाहंजस्याने

2. बाकीचे पाणी हे सामूहकआहे ते सामंजतेयाने वापरले तर सगत्यांचे हत तेपधार्ज सु झालंजस्याने तर खचर्ज आण

असुरक्षितता वाढेल पतायाचे पाणीसुीकधा अडचणीत येईल

पातायाला नैसगर्जक अनेवाह असतात पातायाचे नयोजन करतायासाठ हे समजून घेणे मह वाचे

गावकी हे मह वाचे संचतआहे पाणी यं सामितआी साठवणूक बाजार या बाबतीत सुीकधा मदत होईल

हवरे बाजार व अशी अनेक गावे अशयांनी पातायाचा अनेन सोडवला आहे व ते पुढे गेले आहेत



शतेावरचे पातायाचे ताळेबंद

पजर्जन्यमान
पकाची
गरज

अपधाव

मातीतीलओलावा

भूजल



धन्यवाद!
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