िवहीर पुनभरण
योजनेचे उ ेश :

कृिष

े ात सचनासाठी आ त वात असले या िवहीर चे पुनभरण क न भूजला या

थतीत

वाढ करणे.


पा याची शु दता वाढिवणे.



दु काळ

त भागाम ये जा तीत-जा त पाणी साठा जतन करणे व लोकांची सामािजक व

आ थक

थती सुधारणे.

िवहीर िनवडीसाठीचे तांि क िनकष :

येक पाणलोटांतगत साठवण

े , पुनभरण

े

व सव त शेवटी अपधाव

े ाअंतगत या

िवहीर चा िवचार क न एकि तपणे (cluser approach) हा उप म राबिव यात यावा.


िवहीरीची िनवड करीत असताना याची खोली पुरेशी असावी जेणेक न या भागात अ त वात
असलेला जलधारक खडक पूणपणे भेदलेला असावा.

यामुळे िवहीर पुनभरण क न

कृि मिर या भुजल उपल धतेत वाढ करणे श य होईल.


या िवहीर ना र बी हं गामा या शेवटी पाणी कमी पडते कवा

या िवहीरीमधील ऑ टोबर

मिह यातील पा याची पातळी सरासरी 4 िमटरपे ा खाली असेल अशाच िठकाणी हा काय म
राबिव यात यावा. जेणेक न पावसाळयात िवहीरीत पाणी मुरवणे श य होईल.


गावातील जा तीत जा त िवहीरी एकि तपणे या योजनेसाठी िनवड यात या यात. जेणेक न
याचा फायदा लगेचच गावाला िमळणे श य होईल.



िवहीर ची िनवड करीत असताना पाणथळ

े

अितपाणी वापरामुळे खारवट झालेले

े

व

दु षणाची सम या असलेले े टाळ यात यावे


पिह या पावसाचे पाणी कवा अित गढू ळपाणी िफ टरम ये कोण याही पिर थतीत जाणार
नाही याची काळजी यावी. िफ टर या मा यमातुन िवहीरीत जाणारे पाणी गाळ िवरहीतच
असावे.

याचबरोबर

दू िषत घटकांचा अंतभ व होणार नाही यासाठी आव यक

या

ितबंधा मक उपाय योजना कर यात या यात. उिकरडयावरील अथवा सांडपाणी कवा
दू िषत पाणी िफ टरम ये येणार नाही याची काळजी यावी. िफ टर हा िवहीरी या वरील
बाजूसच कर यात यावा. िफ टर करीत असताना तो मजबूत व िटकाऊ असेल याची द ता
यावी. या या खोदकामा या वेळी अथवा िवहीरीला पाईप ारे जोडत असताना िवहीरीला
धोका होणार नाही याची काळजी यावी. यासाठी िफ टर व िवहीर याम ये समयोचीत अंतर
ठे वावे. अंतर कमी अस यास िफ टरमधील पा या या दाबामुळे िवहीर ढासळ याची श यता
नाकारता येत नाही.


शेतामधील जा तीत जा त पाणी िवहीर पुनभरणासाठी उपल ध
आव यकतेनुसार चरांसारखी यव था लाभधारका या मदतीने क न यावी.

हावे या किरता



पावसाचे पाणी, जमीनीवरील पाणी अथवा ओढयाचे पाणी खूप जा त माणात ये याची श यता
अस यास जादाचे पाणी िफ टरपासून दू र काढू न दे याची यव था करावी. जेणेक न
िफ टरला होणारा पूराचा धोका टाळता येईल.

िवहीर पुनभरणाची रचना व संक प िच :िवहीरीचे पुनभरण कर यासाठी शेतामधुन येणारे पाणी हे चारी ारे हौदात आणले जाते. या िठकाणी
गाळ साठवण हौद व चाळणी ख ा (िफ टर) एकि त आहेत अशा िठकाणी हौदाचा आकार 1 ते 2
मीटर ं द, 1 ते 2 मीटर लांब व 1 ते 2 मीटर खोल असा शेता या आकारमानानुसार असावा. हौद व
चाळणी ख ा यांची भती ारे िवभागणी करावी. सदर भतीची उं ची ही एकूण ख या या खोली या ितन
चतुथ श असावी. चाळणी ख ा हा थािनक मोठे दगड, छोटे दगड, गोटे , िवटा, जाड वाळू , बारीक
वाळू अशा

कारे तळापासून वरपयत भ न यावा. चाळणी ख या या (िफ टर) तळभागातून 3 इंच

यासाचा पी हीसी पाईप िवहीरीस जोड यात यावा. माती या कारानुसार थािनक पातळीवर भूजल
सव ण व िवकास यं णे या स यानुसार गरजेवर आधारीत संक पिच ाम ये िकरकोळ व पाचे
फेरबदल कर यांस हरकत नाही

