पाणलोट े िवकास काय म
रा या या सचन

मतेचा िवचार करता रा यातील बहु तांश शेती पज याधािरत आहे . या शेतीसाठी

संरि त जल सचनाची साधने िनम ण करणे, जिमनीची
पडीक जिमनीचा िवकास क न

चंड

माणात होणारी धूप थांबिवणे तसेच

ामीण भागातील उ प ाची व उ पादनाची साधने वाढिवणे यासाठी

जलसंधारणाचा काय म रा यात अनेक योजना दारे राबिव यात येत आहे . सन 1983 पयत या
काय माकडे केवळ मृद संधारणाचा काय म हणून पािहले जात होते . तसेच या कामासाठी खच
होणा-या िनधीची वसुली दे खील शेतक-यांकडू न कर यात येत होती. यामुळे या काय माची या ती
अ यंत िसमीत रािहली. परंतू या काय माचे मह व ल ात घेवन
ू हा संपूण काय म पूणत: शासकीय
खच ने राबिव याचा िनणय रा य शासनाने घेत यानंतर या काय मास चालना िमळाली. सन 1983
नंतर मृद व जलसंधारणा या बाबी पाणलोट आधारीत कर याचा िनणय शासनाने घेत यामुळे या
काय मास तांि क

व प

ा त झाले. पाणलोट काय मात वेळोवेळी िविवध िवभागांचा आिण

गरजेनु प नवनिवन उपचारांचा समावेश क न या काय माची पिरणामकारकता वाढिव याचे य न
वेळोवेळी कर यात आले. रा य शासना माणेच क शासनाने सु

केलेले अवषण वण े काय म,

एका मक पडीक जमीन िवकास, रा ीय पाणलोट िवकास काय म, नदी खोरे क प, पि म घाट
िवकास काय म, एका मक पाणलोट यव थापन काय म इ. योजना दे खील शासनाने पुढाकार
घेवून राबिव याचा य न केला. पाणलोट काय म राबिव यासाठी शासना या िविवध िवभागा माणेच
वयंसेवी सं थांनाही या काय मात सहभागी क न हा काय म लोकािभमुख कर याचे

यन

वेळोवेळी कर यात आले.
सन 1992 म ये या काय मा या पिरणामकारक अंमलबजावणीसाठी रा य शासनाने

वतं

जलसंधारण िवभागाची िन मती केली. तसेच कृिष, सामािजक वनीकरण, लघुपाटबंधारे आिण
जलस ह ण व िवकास यं णा या चार िवभागांचा समावेश जलसंधारण िवभागात क न तो अिधक
स म केला. पाणलोट काय मात शा तता आण यासाठी लोकसहभाग अिनवाय क न या
काय माबाबत लोकजागृती व लोकिश ण कर याचे अनेक काय म दे खील रा य शासनाने हाती
घेतले.
2. पाणलोटाचे मह व
अ यंत िसमीत सचन

मता असले या महारा ाकिरता मृद व जलसंधारणाचे मह व अन य साधारण

आहे . पूण सचन मता िवकसीत के यावरही रा यातील जवळपास 70 ट के े कोरडवाहू च राहणार
अस यामुळे

ािमण भागातील अथ यव था बळकट क न जनतेचे जीवनमान उं चाव याकिरता

कोरडवाहू शेतीचा अ

माने िवकास करणे अपिरहाय आहे . याच कारणा तव पाणलोट िवकास

काय मास ाधा य दे णे गरजेचे आहे .
2.1) भूिम उपयोिगता वग करण :

रा याचे भौगोलीक े 307.58 ल हे.



विहतीखालील े 174.04 ल हे.



वनाखालील े 61.93 ल हे.



अकृषक वापराखालील े 14.12 ल हे.



िपकाखालील े 226.12 ल हे.



लोकसं या 11.24 कोटी (2011)



- ित चौ.िकमी लोकसं या 365



- लोकसं या वाढीचा दर 15.99 ट के



- सा रतेचे माण 82.91 ट के



- शहरी लोकसं येचे माण 45.23 ट



दरडोई उ प (2010-11) पये 87686/-



एकूण खातेदार (2005-06 माणे) - 137.16 लाख



- 1.00 हे . पयत - 61.18 लाख (44.50 %)



- 1.00 ते 2.00 हे .पयत- 41.50 लाख (30 %)



- 2.00 ते 5.00 हे .पयत- 28.55 लाख (21 %)



- 5.00 ते 10.00 हे .पयत- 5.21 लाख (4 %)



- 10.00 हे .पे ा मोठे - 0.70 लाख (0.50 %)



भूजलाची



अित शोिषत पाणलोट े - पाणलोट सं या ७६



थती -

चताजनक पाणलोट े - पाणलोट सं या ४



अंशत: चताजनक पाणलोट े - पाणलोट सं या १००



सुरि त पाणलोट े - पाणलोट सं या १३४७



भूजला या िनकृ ट दज मुळे वग करण न करता आलेले- पाणलोट सं या ४




2.2) पज यमान :रा यातील िविवध भागाम ये पडणा-या पावसाचे व प पािहले तर अवषण वण
जेमतेम 500 िम.िम. पाऊस पडतो तर घाट मा या या काही

े

भागात वा षक

दे शात 3500 िम.िम. पयत वा षक

पज यमान आढळू न येते. केवळ एकूण वा षक पज यमाना या बाबतीतच ही िवषमता नसून एकूण
पावसाचे िदवस व एकूण पज य तास याबाबतदे खील रा यातील िविवध भागात बरीच िवषमता िदसून
येते. कोकणात सरासरी पावसाचे िदवस 84 असून िवदभ त 45, तर म य महारा ात आिण
मराठवाडयात अनु मे 40 आिण 37 असतात. एकूण पज यवृ टीपैकी 50 ट के पज यवृ टी कोकणात
40 तासात, िवदभ त 18 तासात तर म य महारा ात व मराठवाडयात 16 तासात होते. िपकां या

वाढी या काळात दरवष रा यात कोठे ना कोठे पावसात

िदघ खंड पडू न दु काळ

त पिर थती

िनम ण होत अस याने रा या या कृिष उ पादनात सात य िदसून येत नाही.
कोरडवाहू शेती या उ पादनात थैय आण यासाठी पाणलोट

े

िवकास काय म हा एकमे व पय य

आहे .
2.3) महारा ातील कृिष हवामानानुसार पज यमा
जिमनीचे

कार आिण पज यमान यांचा िवचार क न रा याची िवभागणी 9 कृिष हवामान िवभागात

कर यात आलेली आहे याचा तपिशल खालील माणे.
अ

कृिष

हवामान वा षक

िवभाग

समािव ट े

पज यमान
मी.मी.

1

जां या या

जिमनी 2000

असलेला

जा त 3000

ते

ामु याने दि ण कोकणातील र नािगरी, सधुदुग,
िज हे - े 13.20 लाख हे .

पावसाचा दे श
2

जां या या
िवरहीत

जिमनी 2250

ते

जा त 3000

ामु याने उ र कोकणातील ठाणे, रायगड,

े

-

16.59 लाख हे .

पावसाचा दे श
3

घाट मा याचा दे श 3000

ते सातारा, को हापूर, पुणे, नगर, सधुदुग व नािशक

5000
4

सं मण िवभाग - 1 1250

िज हयाचा घाटमा याचा दे श
ते

2500

ामु याने नािशक, पुणे, सातारा, सांगली, को हापूर
िज हयांतील सहया ी या पूवकडील उताराचे 19
तालुके. े - 10.29 लाख हे .

5

सं मण िवभाग - 2 700 ते 1250

ामु याने धुळे, नगर, सांगली िज हयांतील काही
तालुके व नािशक, सातारा, को हापूर िज हयांतील
म यवत तालुके. े - 17.91 लाख हे .

6

अवषण

त िवभाग 500 ते 700

ामु याने नािशक, धुळे- अ.नगर- पुणे- सातारासांगली- सोलापूर औरं गाबाद- बीड- उ मानाबाद,
िज हयांतील दु काळी तालुके े - 73.23 लाख हे .

7

िनि त
दे श

पज याचा 700 ते 900

औरं गाबाद, जालना, बीड, अकोला, अमरावती,
यवतमाळ, जळगांव धुळे, सोलापूर व उ मानाबाद

िज हयांचा काही भाग, परभणी व नांदेड िज हयांचा
बहु तांश भाग व पूण लातूर व बुलढाणा िज हे .

े

67.80 लाख हे.
8

पुरेसा

ते

अित 900 ते 1250 पूण वध िज हा, नागपूर व यवतमाळचा बहु तांश भाग,

पज याचा दे श

चं पूरचे 2 तालुके, औरंगाबाद, जालना, परभणी व
नांदेड िज हयांचा काही भाग. े 49.88 लाख हे .

9

संिम

गुणधम माती 1250

असलेला

ते पूण भंडारा व गडिचरोली िज हे , नागपूर व चं पूरचा

अती 1700

काही भाग. े 32.07 लाख हे .

पज याचा दे श
2.4) उ पादन आिण उ पादकता:रा यातील ब-याच िपकांची व िवशेषत: अ धा य िपकांची उ पादकता रा ीय सरासरीपे ा बरीच कमी
आहे . सचना या अ यंत िसमीत सुिवधा, अवषण

वण

ञ
े ाची, अवनत जिमनीची तसेच हल या

जिमनीची मोठया माणावरील या ती ही िपकां या कमी उ पादकतेची मुख कारणे आहे त. रा याम ये
अवषण

वण

े ाची या ती जवळपास 52 ट के असून हल या जिमनीचे

माण 39 ट के आहे.

रा यातील ारपड व िचबड जिमनीचे ञ
े 12 लाख हे टरपे ा जा त असून िविवध कार या धुप मुळे
अवनत झाले या जिमनीचे माण 42.52 ट के आहे. या सव कारणामुळे रा यातील कोरडवाहू शेती ही
अ यंत िजकीरीची व जोखमीची झालेली असून या शेतीचा कायम व पी िवकास क न कृिष
उ पादनात सात य व

थरता आणणे गरजेचे आहे .

2.5) जिमनीचे मह व :कृिष उ पादन ि येत जमीन व पाणी हे दोन मह वाचे घटक आहेत. मानवा या गतीम ये जमीन ही
मह वाची साधनसंप ी असून कृिष यवसायातील ते मुख भांडवल आहे . िनसग त जिमनीचा दोन ते
अडीच से.मी. उं चीचा थर िनम ण हो यास साधारणत: 400 ते 1000 वष लागतात. जिमनीचा पोत व
घडण यावरच जिमनीचे फुल अवलंबून असते. भारी पोता या व रवाळ घडणी या जिमनीना शेतकरी
चांग या फुलां या जिमनी समजतात. जिमनीची सुिपकता व उ पादकता िटकिव या या

टीने

जिमनीचे फुल चांगले ठे वणे मह वाचे आहे.
2.6) जिमनीची धुप :भुपृ ठाव न वाहणारा गतीमान वारा, पाणी कवा पावसा या आदळणा-या थबांमुळे मातीचे कण अलग
होऊन एका िठकाणाहू न दु स-या िठकाणी थलांतिरत होतात. पावसाचे जिमनीवर आदळणारे थब हे
जिमनी या धूपीचे मु य कारण समजले जाते . जिमनी या एकूण होणा-या धुपीपैकी 95 ट के धुप
पावसामुळे तर केवळ 5 ट के धुप इतर कारणामुळे होते. िविवध कार या धुपीमुळे अवनत झाले या
जिमनीचे रा यातील माण 42.52 ट के आहे .

धुपीमुळे भुपृ ठावरील अ यंत मह वाचा सुपीक मातीचा थर िनघून जातो. पाऊस पड यानंतर
जमीनीव न वाहणा-या पा याबरोबर मातीचा थर वाहू न जातो, जलाशयाम ये गाळ जमा होतो व
यामुळे जलाशयाची संचय मता दरवष एक ते दोन ट

यांनी कमी होऊन पाणी टं चाई िनम ण होते.

धुपीमुळे जिमनीत छोटया ओघळी / घळी पडतात आिण यानंतर नाले व ओढे िनम ण होतात. िविवध
कार या धुप मुळे रा यात

ितवष

ितहे टरी साधारणत: 20 टन माती वाहू न जाते. एकीकडे

िनसग ला खडकांपासून एक इंच मातीचा थर िनम ण कर यास शेकडो वष लागतात तर दु सरीकडे
मानवा या िन काळजीमुळे आिण नैसग क धुपीमुळे हा मातीचा सुपीक थर वाहू न जा यास केवळ काही
पज यतासच लागतात. धुपीमुळे सुपीक

े

नापीक होत अस यामुळे अमु य अशा नैस गक

साधनसंप ीचा -हास तातडीने थांबिवणे अिनवाय आहे
2.7) पा याची गरज आिण मह व :कृिष उ पादन ि येत जिमनी माणेच पाणी हा दु सरा मह वाचा घटक आहे. पाणी ही अमु य अशी
नैसग क साधनसंप ी असून या माणे आपण पैशाचा िहशेब ठे वतो व िवचारपूवक पैसा खच करतो.
या माणेच पा याची उधळप ी थांबवून अ यंत काटकसरीने पा याचा वापर कर याची पिर थती
रा यात िनम ण झाली आहे . पा यािशवाय अ धा याचे उ पादन होऊ शकत नाही व अ ािशवाय
मानवासह कोणताही जीव जगू शकत नाही. सव जीवांना जग यासाठी पाणी लागते हणून पाणीच सव
जीवाचे जीवन आहे . पय याने जलसंधारण हणजेच सव जीवांचे र ण होय.
3) रा यातील मृदसंधारण कामाचा इितहास :
3.1) मृद संधारणाचे ट पे :रा यातील मृदसंधारण कामाचा इितहास व उपचार प दतीचा िवचार के यास मृदसंधारण कामाचे
ामु याने पुढील तीन ट पे पडतात.
अ. पिहला ट पा ( 1943 ते 1983) :
कोरडवाहू

े ा या िवकासासाठी व जिमनीची धूप थांबिवणेसाठी शासनाने सन 1942 म ये जिमन

सुधारणा कायदा केलो. रा याम ये मृदसंधारण कामांची सुरवात 1943 पासून झाली 1943 ते 1983 या
कालावधीत वैय तीक शेतक-यां या शेतावर मृद व जलसंधारणाची कामे एकेरी प दतीने कर यात येत
होती.
ब. दु सरा ़ ट पा ( 1983 ते 1992) :

1983 पयत एकेरी उपचार प दतीने िवखुरले या व पात राबिव यात येत होती यामुळे या कामाचा
फायदा ठरािवक

े ापुरताच मय दीत होत होता. याचा हणावा तसा फायदा स

य

थतीत

लोकां यापुढे िदसून आला नाही. परं तू महारा ात दर 3 वष नी येणारी टं चाई पिर थती व दर 5
वष नी पडणा या दु काळाचे च

चालूच अस यामुळे जिमनीची धूप थांबिव याबरोबरच शेताम ये पाणी

अडिवणे ही सव त मोठी गरज िनम ण झाली. ही गरज भागिव यासाठी मृदसंधारणाची वेगवेगळी कामे
एकाच

े ावर जिमनी या कारानुसार घे यात यावीत ही संक पना पुढे आली व सन 1983 साली

“एका मक पाणलोट े िवकास काय म” ही योजना सु कर यात आली.

क. ितसरा ट पा ( 1992 नंतरचा कालावधी) :
सन 1983 ते 1992 पयत “एका मक पाणलोट
िवभागामाफतच राबिव यात आली.

े

िवकास काय म” ही योजना केवळ कृिष

यामुळे पाणलोटात एका मक िवकास होऊ शकला नाही.

पाणलोटाचा एक मक िवकास कर यासाठी या याशी संल न असले या िविवध िवभागा या कामा या
सम वयातून शेतीसाठी संरि त जल सचनाची साधणे िनम ण करणे, भुगभ ची पाणी पातळी वाढिवणे,
जिमनीची होणारी

चंड धूप कमी करणे, जिमनीची उ पादकता वाढिवणे तसेच िप या या पा याची

सोय ामपातळीवर उपल ध हो यासाठी िनयोजन करणे या मुख उ ेशांसाठी शासनाने ऑग ट 1992
म ये गांव हा िवकासाचा

मुख घटक ध न पाणलोट आधारीत काम कर यासाठी जलसंधारण

काय म सु केला. या अनुषंगाने पाणलोट े ात काम करणा या मृद संधारण, सामािजक वनीकरण,
लघुपाटबंधारे िवभाग ( थािनक तर) व भूजल सव ण िवकास यं णा या िवभागांचा सम वय व िनयं ण
कर यासाठी शासन पातळीवर वतं जलसंधारण िवभाग सु कर यात आला आहे .
3.2) कोरडवाहू

े ातील मुख आ हाने :



पज या यी शेतीचे अिधक शा त व उ पादन म शेतीत पांतर करणे.



शेतीवर अवलंबून असले या शेतक यांना सवतोपरी पा ठबा दे ऊन यांना स म करणे.



ामीण भागातील िप या या पा याचा गंभीर



ामीण भागातील बेरोजगारी कमी क न गावातच रोजगाराची पुरेशी िन मती करणे.



सोडिवणे.

मोठया, म यम तसेच लघु सचन क पां या पाणवहाळ े ातील धुपीचे माण कमी क न जलाशयांचे
आयु यमान वाढिवणे.



नैस गक साधन संप ीचे जतन क न पय वरणाचा समतोल राखणे.



भुगभ तील पा याची पातळी वाढिवणे.



पिडक व अवनत जिमनी उ पादन म कर



वाढ या लोकसं ये या गरजा पुरिव याकरीता व

ामीण भागात संप ता आण याकरीता कृिष

उ पादनात वाढ क न सात य राखणे.
3.3) पाणलोट े
या एका िविश ट
े ास या

हणजे काय ?
े ाचे पाणी नैस गक री या वाहत येऊन एका

वाहाचे पाणलोट

े

वाभािवक भाग आहे . पाणलोट
भुपृ ठाव न वाहताना या

असे हणतात. पाणलोट
े

हे एक असे

े

े

वाहा दारे पुढे वाहते या संपूण

हा िनसग या जडणघडणीचा एक

असते की

यात पडलेले पावसाचे पाणी

े ा या आतच वाहते व एकाच िठकाणाव न बाहे र पडते. पाणलोट

जलिवभाजक रे षेने (चढाची रे षा) सीमाब द झालेले असते. भुपृ ठावरील
जल वाहास याचे वतं

पाणलोट

े

असते. पाणलोट

शकते.
3.3.1 सवकष िवकासासाठी पाणलोट े च का िनवडावे ?

े

येक जलाशयास व

े
येक

िकतीही लहान व िकतीही मोठे असू

कोरडवाहू शेतीचा शा त िवकास केवळ पाणलोट िवकासामुळेच घडू शकतो हे पुढील बाबीव न प ट
होईल.


पाणलोट

े

िवकास काय मापूव , मृदसंधारणाची कामे एकेरी प दतीवर, िवखुरले या व पात व

या िठकाणी शेतक यांची संमती िमळत होती याचिठकाणी केली जात होती. यामुळे या कामाचा
फायदा ठरािवक े ापुरताच मय दीत होता.


पाणलोट

े

िनवड यामुळे, या जिमनी या मगदु रानुसार व उपयोग

जातात व जिमनीचे यो य

कारे संवधन होते. तसेच पाणलोट

मतेनुसार िविवध उपचार केले

े ात िकती पाऊस पडतो, यातून

िकती पाणी उपल ध होणार आहे , िकती पाणी िविवध िठकाणी अडिवले जाणार आहे , िकती पाणी बाहे र
वाहू न जाणार आहे याचा िहशोब क न िनयोजन करता येते. यामुळे जा तीत जा त पाणी जिमनीम ये
अडिव यासाठी / िजरिव यासाठी या े ावर िनरिनराळे उपचार घेता येतात.


पाणलोट

े ातील सव जिमनीवर उतारानुसार तसेच पाणी साठिव याची

मता यांचा िवचार क न

कामे केली जातात.


पाणलोट े िनवड यामुळे, मृदसंधारण व जलसंधारणाची सव कामे या े ावर केली जातात. ही सव
कामे एकमेकांना पुरक अस यामुळे यांचा एकि त पिरणाम िनि तच चांगला िदसून येतो



पाणलोट

े ात वर या भागात िविवध उपचारांची कामे के यामुळे धूपीचे

माण कमी होते , वाहू न

जाणा या पा याचा वेग िनयंि त होतो, खाल या भागात भूजलाचे पुनभरण होते व भुजलाची पातळी
वाढते. तसेच न , पुरद व पालाश इ. अ


पाणलोट

े ामुळे संपूण

याचा -हास दे खील थांबतो.

े ाचा िवकास साधता येतो, सव

े

उ पादन म होऊन उ पादनात वाढ

होते व आ थक िवकास साधता येतो.


पाणलोट े ामुळे पय वरणाचा समतोल राख यास मदत होते.



नैस गक साधन संप ीचा पुरेपूर फायदा घेता येतो.



पाणलोट े ामुळे मोठया माणात रोजगार उपल ध होतो.



िपकास उपयु त अ



हा काय म आरो या या

य न , पुरद व पालाश यांची हानी कमी होते .
टीनेही मह वाचा आहे . आिदवासी

े ातील जिमनीची उ पादकता

वाढिव यासाठी यो य ते उपचार राबिव यास उ पादकता वाढू न कुपोषणाची

ाची ती ता काही

माणांत कमी होऊ शकते .
3.3.2 पाणलोट िवकासात िविवध त वांचा अवलंब :
रा यातील पाणलोट िवकासात खालील माणे िविवध त वांचा अवलंब कर यात येत आहे .


पाणलोट े ात समािव ट असलेली खाजगी, पिडक, सामुदाियक आिण वन जिमन या नैस गक साधन
संप ीचा जिमन उपयोिगतेनुसार वापर कर यावर भर दे यात येतो. तसेच पाणलोट
िवकासाची कामे ही माथा ते पायथा या त वावर केली जातात.



पाणलोटातील उपल ध पा याचे भुगभ त पुनभरण कर यावर भर दे णे.

े ातील िविवध



मुल थानी ओल िटकवणे कवा ओलावा साठवणुक तं

ानाचा वापर करणे.



पा याचा काटकसरीने वापर कर यासाठी िठबक व तुषार सचनाचा मोठया
कर याबाबत शेतक यांना िश ण, ा यि के, अनुदान इ. मा यमातून वृ



भुगभ तील

पा याचा

अितउपसा

टाळ याकिरता

कर यात

माणावर वापर

करणे.

आले या

काय ाची

भावीपणे

अंमलबजावणी कर याकरीता जनजागृती करणे.


कोरडवाहू शेतीची उ पादकता वाढवून कृिष उ पादनात थैय आणणे.



भुमीहीन कुटु ं बाना उपजीवीकेचे साधन उपल ध क न दे णे.



क प िनयोजना या, िनणया या व अंमलबजावणी या ि येत अिधकाराचे लोकशाही त वावर पुणत:
िवक ीकरण कर




ाम पातळीवर समुहांना छो

ा छो

ा गटाम ये संघटीत क न यांना ि याशील करणे.

कमी साधन सामु ी असणा या कुटु ं बांना आिण मिहलांसाठी आ थक समानता िनम ण करणे.
मृद व जलसंधारण िवभागामाफत क

व रा या या िविवध योजनां या िनधी

ोतामधून पाणलोट

े

िवकासाची कामे केली जातात. या योजनांचा तपिशल खालील माणे

अ. क पुर कृत योजना :


एका मक पाणलोट िवकास घटक -२.० (PMKSY WDC २.०)
ब) रा ीय कृिष िवकास योजना :



िवदभ सधन सचन िवकास क प (VIIDP)



महा मा योितबा फुले जल-भूमी संधारण अिभयान



साखळी प दतीने चेक डॅ म बांध याचा काय म
क. रा य पुर कृत योजना :



गितमान पाणलोट िवकास काय म



आदश गाव योजना



टं चाई



पडकई िवकास काय म (अिदवासी े ाकरीता)

त िज हयात साखळी प दतीने िसमट नालाबांध (चेकडॅ म) योजना

मृद व जलसंधारण िवभागामाफत पाणलोट आधािरत

े

उपचार व नाला उपचारांची कामे घेतली

जातात. याचा तपशील खालील माणे आहे .
अ. े उपचार:सलग समतल चर, खोल सलग समतल चर, कंपाटमट बंड ग, पडकई, पाय-यांची मजगी, जैिवक
समपातळी व ढाळीचे बांध, समतल मशागत, जुनी भात शेत बांध दु
ब. नाला उपचार :-

ती इ.

अनघड दगडांचे बांध, लहान माती नालाबांध, गॅिबयन बंधारे , शेततळे , माती नालाबांध, वळण बंधारे,
िसमट नालाबांध, इ.

