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 पाण्याच्या ताळेबंदातील महत्वाच्या बाबी 
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१६ मे २०२० 



प्रमुख समस्या : पाण्याच्या उपलब्धतेमधील अनिश्चितता 
 

○ काही िैसर्गिक - अनियममत पाऊस, पावसात खंड - खरीप पपकािे िुकसाि, घटती 
उत्पादकता  

○ काही  मािव निममित - रब्बी व उन्हाळी हंगामासाठी कमी पडणारे पाणी व पपक पद्धतीत 

बदल, भूजलासाठीिी वाढती स्पधाि,  
○ गावामध्ये पवपवध प्रकारिे शतेकरी - त्यांिे शते व साधि सामग्री निराळी, कुवत कमी-जास्त 

पाण्यािा आराखडा - महत्वाच ेसाधन, पाणलोट ववकास काययक्रमाचा महत्त्वचा 
घटक - कुठे काय करायचे, त्याने काय होईल ह्याचे मार्यदशयन, जेवढे सूक्ष्म 

तेवढे चांर्ले 

पाण्यािा आराखडा - महत्वािे साधि 
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● गावात पाण्यािी सद्य पररश्स्िती यािे आकलि - िैसर्गिक, शतेीिी पद्धत, मदृ ूव जल संधारण 

ह्यािी कामे व भगूोल 

● कुठले भाग, कुठले शतेकरी यांिी समस्या सवाित गंभीर 
● िेमका खिि व लाभािे गणणत - cost-benefit analysis  

● गावा मध्ये िांगली पीक पद्धत राबवणे, सामंजस्य वाढवणे  

जेवढा हा आराखडा वस्तुननष्ठ तेवढा प्रकल्प यशस्वी होण्यामध्ये मदत 

 

 

 पाण्याच्या आरखड्यातिू काय अपेक्षित आहे? 
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पावसाि ेकाय होते ?  

खरीप मध्ये तूट यािे प्रमाण व त्यावर उपाय 

अपधाव यािे नियोजि  

पावसाळ्यािंतरिी पाण्यािी गरज व उपलब्धता 

● जलयुक्त मशवार योजनेतील ताळेबंदामध्ये वरील घटक आणण त्याचे र्णणत आपण बनघतले 

● मग PoCRA ताळेबंदामध्ये िवीि काय? वरील घटकांिा अर्धक सूक्ष्म (detailed) पद्धतीिे 

पविार केला आहे 

○ उदा. दैनंददन पाऊस - हवामानातील अननयममतता, पावसाच ेखंड यांचा वपकांवर होणारा 
पररणाम 

○ र्ावातील भौर्ोमलक असमानता (माती प्रकार, मातीची खोली, उतार) लक्षात घेतली आहे 

○ र्ावातील र्ट-ननहाय तूट आपण बघू शकतो  

पाण्याच ेर्णणत : मुख्य घटक 



नवीन तंत्रज्ञान - SWAT पद्धत 

प्रत्येक ददवसािा दहशबे,  

प्रत्येक पपकासाठी 



पावसाच ेखंड, मातीतील ओलावा, पाण्याची तूट 

वपकाची पाण्याची र्रज 

(मम.मम. प्रनत ददन) 

वपकाला ममळालेले पाणी  
(मम.मम. प्रनत ददन) 

चांर्ली माती 

दैनंददन  
पजयन्यमान (मममी) 

6 हलकी माती 



• दैनंददन पावसावरून अपधाव  

 
पजिन्यमाि ५०८ मम.मम. 
स्रेंज तक्तत्या नुसार अपधाव 
३८ मम.मम. 
 
PoCRA नुसार अपधाव       
१३० मम.मम. 

पजिन्यमाि ५२२मम.मम. 
स्रेंज तक्तत्या नुसार अपधाव 
४२ मम.मम. 
 
PoCRA नुसार अपधाव        
७५ मम.मम 
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Dry spell 
पावसाचा खंड 



● जवळपास ८६० कें द्र 

 

● रोजचे तापमान, आर्द्यता, पाऊस  

● पुढच्या टप्पप्पयात प्रत्येक ददवसातील 

प्रत्येक तासाची मादहती वापरण्याचा 
उपक्रम 

 

 

स्काय मेट ची हवामान कें र्द् 



 

 

पावसाळ्यातील तूट काढण्यासाठी वापरलेली मादहती व नकाश े



पावसाचा र्ाव ननहाय दहशबे 





र्ावाचे पावसाळ्यानंतरच ेपाण्याचे र्णणत  



हे सर्ळे एकत्र कसे येते 



धन्यवाद! 
14 


