
पा याचा ताळेबंद ाम कृिष संजीवनी सिमती व शेतक यांना
समजावून सांगणे

ताळेबंदाचा उपयोग पीक िनयोजन आिण जलसधंारण
कामांसाठी करणे
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पा ाचा ताळेबंद त ा समजून घे ाक रता आव क मािहती

MLP App ारे गावाचा झोन िनहाय पा ाचा
ताळेबंद काढून झा ावर पा ा ा ताळेबंदाचा चाट
या िलंकवर िमळतो 

http://mlp.mahapocra.gov.in/mlp?census_code=5
28454&chart_year=2018

 या िलंक वर जाऊन आप ा गावाचा से स कोड
आिण पावसाचे वष िनवडून ‘Generate वर क
के ास गावाचा पा ा ा ताळेबंदाचा चाट
‘Download साठी उपल होतो 



 गावा ा िनयोजनासाठी सरासरी वषाचा पा ाचा ताळेबंद वापरला जातो.
  सरासरी वष काढ ाक रता २०१३ ते २०१९ चा सरासरी पाउस काढून ा ा जवळचा   

  पाऊस ा वष पडला आहे ा वषाला सरासरी वष धरले जाते.
 यासाठी app म े सरासरी वष नमूद केलेले असते. ानुसार गावाचा पा ाचा ताळेबंद  

तयार केला जातो..
पा ाचा ताळेबंद हा वषा ा दोन हंगामाम े िवभागला आहे - पावसा ातील पा ाचा  

ताळेबंद आिण पावसा ानंतरचा पा ाचा ताळेबंद. 

१० ऑ ोबर पयत पडलेला पाऊस मोजून आिण ानुसार ‘पावसा ातील ताळेबंद’ तयार
केला जातो तर ापुढे तयार केलेला ताळेबंद हा ‘पावसा ा नंतरचा ताळेबंद’ गणला जातो.

पा ाचा ताळेबंद त ा समजून घे ाक रता आव क मािहती



 गावाम े िनमाण होणा या अपधावा ा ५०% अपधाव गावा ा िशवारात अडवावा. उव रत
५०% पैकी ३० % अपधाव खाल ा गावासाठी सोडणे आिण २०% बा ीभवन असे गृहीत
धरले आहे.

 ५० % अपधावामधून स ाची अपधाव साठवण मता कमी क न आप ाला गावाम े
अडिव ासाठी िश क अपधाव िमळतो. तो पा ा ा ताळेबंदात सारांश त ात िदला
आहे. या पिह ा आलेखा म े दाखवलेला अपधाव हा १०० % णजेच िनमाण झालेला एकूण
अपधाव



समान पाउस पण असमान अपधाव 

• दो ी वषाचा एकूण पाऊस साधारण ३००-४०० मी.मी , पण एकूण अपधावा म े भरपूर फरक
• २०१४ = ७० मी.मी. अपधाव
• २०१५ =  २५ मी.मी अपधाव
• २०१५ साली  २ मोठे (६० मी.मी. आिण ७५ मी.मी.) पाऊस पडलेत
• २०१४ साली साधारण ४० मी.मी पयतचे ५ पाउस पडलेत , ापैकी शेवटचे २-३ पाउस सलग ७-१०

िदवसात
• णून २०१४ म े २०१५ पे ा अिधक अपधाव िनमाण



• गावा ा िपकपेरणी व न गावाची
शेतीसाठी पा ाची गरज

• अिधक पाणी घेणारे आिण अिधक
कालावधीची िपके घेत ास गावाची
पा ाची गरज वाढते.

• या आलेखातून गावाम े खरीप, िदघ
खरीप, रबी आिण वािषक िपकांखाली
िकती े आहे हे दाखिव ात आले आहे

गावाची िपकपेरणी आिण  िपकासाठी  पा ाची गरज 



हंगाम िपकाचे नाव पावसा ातील िपकाची पा ाची
गरज (मी.मी.)

पावसा ानंतरची िपकाची
पा ाची गरज (मी.मी.)

िपकाचा कालावधी
(िदवस)

खरीप खरीप ारी ४६४ ० १२०
खरीप बाजरी ३६१ ० ९०
खरीप मुग ३४४ ० ६०
खरीप सोयाबीन ४२१ ० १०५
खरीप खरीप भाजीपाला ५५१ ० ११०

दीघ खरीप तूर ५२४ १५२ १६५
दीघ खरीप कापूस ६०५ २६९ १८०
वािषक सं ा ४५४ ९५० ३६५
रबी रबी हरभरा ० ३५० १०५
रबी रबी ग ० ५२५ १२०
रबी रबी कांदा ० ६२५ ११५
रबी रबी ारी ० ४२५ १३५
रबी रबी चार िपके ० ३५० ९०

िपकाची पा ाची गरज 



िपकाची पा ाची गरज: पावसा ात व पावसा ानंतर  



ताळेबंदाची संक ना: उपल  पाणी व पा ाची गरज  



गावाची पा ाची गरज व उपल ता:
१. या आलेखाम े २०१९ वषाचा गावाचा पा ाचा ताळेबंद
२. पा ाची उपल ता िन ा रंगाने दाखिवली आहे तर पा ाची गरज केशरी रंगाने दाखिवली आहे.
३. गावाम े पडणारे पावसाचे पाणी णजे पा ाची उपल ता
४. गावा ा िपकपेरणी व न िनघालेली पा ाची गरज ही शेतीची पा ाची गरज.गावामध ा
लोकसं ेला, गाई गुरांना लागणारे िप ाचे पाणी पण यात धरले .
५. पा ाची ही एकूण गरज गावाम े उपल पावसा ा पा ापे ा कमी िदसते. तरी देखील पावसाचे
संपूण पाणी िपकला िमळत नस ाने गावाम े पा ाची तूट असू शकते.



पावसा ातील आिण पावसा ा नंतरचा ताळेबंद



ताळेबंद = (अडवलेला अपधाव (१४) + भूजल(१५)) - िपकाची ओिलताची गरज (१३)
              तुट िकंवा जादा पाणी

ताळेबंद सारांश 



ताळेबंदा ा आधारे पीक रचना 

• पिहला िनणय - रबी िपकाचे िनयोजन 

• दुसरा िनणय - जर फे ुवारी दर ान पाणी िश क रािहले तर उ ाळी
                        िपकांचे िनयोजन करणे
• साठवण मता वाढवणे 



उपल  पाणी व पयायी पीक प ती 
पीक 

प ती 
िपके े  (हे) सरासरी 

उ ादन 
( ं /हे)

अपेि त 
उ ादन 
( ं /हे)

िकमान 
आधारभूत 

िकंमत

उ  
( /हे)

एकूण 
उ  
( /हे) 

  १ हरभरा 100 12 7.56 4875 36,855 3685500

ग  40 40 28.4 1925 54670 2186800

ारी 50 10 6.4 2500 16,000 800000

मका 50 15 11.1 1760 19536 976800

एकूण २४० 7649100

  २ हरभरा 250 12 7.56 4875 36,855 9213750

मका 60 15 11.1 1760 19536 1172160

एकूण ३१० 10385910

३ हरभरा 400 12 7.56 4875 36,855 14742000



िश क अपधाव व जलसंधारण कामे 

 अपधाव अडिव ासाठी 
• े  उपचार 

• ना ावरील उपचार 

• साठवण उपचार 

• पुनभरण

• जु ा संरचनांची दु ी  



कृती काय म 
• गाव नकाशे छापून घेणे 
• पा ा ा ताळेबंदासाठी झोन िनहाय मािहती तयार करणे.
• PoCRA MLP mobile app म े मािहती भरणे
• ताळेबंदाचे pdf त े तयार करणे,

• ताळेबंदाचा चाट  े वर छापून घेणे व गावात दशनी भागात लावणे
• ताळेबंद समजावून सांग ासाठी ाम कृिष संजीवनी सिमतीची  बैठक 

आयोिजत करणे 

• ािवत जलसंधारण कामे िशवार फेरी क न अंितम करणे 

• ताळेबंदा ा आधारे िपकांचे िनयोजन अंितम करणे  



 ........




