
शेततळे 

शेतजिमनी या वरील बाजूस पावसाचे वाहून जाणारे पाणी आप कालीन वळेी िपकास उपल ध 
हो या या टीने खोदले या तळयास शेततळे असे हणतात. हे तळे नाला ओघळीचे काठावरील पड 

े ात घेतले जाते. 

उ ेश :- 

शेतात तळे क न यात भपूृ ठाव न वाहून जाणारे पाणी साठिवणे व याचा उपयोग संरि त 
जल सचनास करणे हा होय. या तळयाम ये पावसा या अिनयिमतपणामुळे जे हा पावसाअभावी िपकास 
ताण पडतो अशा वळेी या तळयात साठिवले या पा यामधून एखादे दुसरे पाणी िपकास देता आ यास 
हमखास पीक येते. जेथे सहजासहजी िवहीर खोदणे श य होत नाही तेथे वाहून जाणारे पाणी 
साठिव यासाइी शेततळे तयार क न पाणी साठिव याचा काय म घे यात येतो. 

शेततळयाचे फायदे :- 

 पाणलोट े ातील भगूभ तील पा याचे पुनभरण होते. 
 आप कालीन थतीत िपकास पाणी दे यासाठी पाणी उपल ध होऊ शकते. 
 पूरक सचनामुळे िपका या उ पादनात ल णीय वाढ होते. 
 िचबड व पाणथळ जमीन सुधारणेसाठी शेततळयाचा चागंला उपयोग होतो. 
 म यसंवधनासाठी उपयोग होतो 
 िपकावर औषधे फवारणीसाइी शेतात मुबलक पाणी उपल ध होते 

शेततळयाचे कार :- 

 नैस गक घळ अथवा ओघळ अडवनू 
 सपाट जिमनीतील शेततळे. 

जागेची िनवड :- 

 या जिमनीतून पाणी पाझर याचे माण कमी आहे अशी जमीन असले या जागेची िनवड 
कर यात येते. अशी काळी जमीन यात िचकणमातीचे माण जा त आहे अशी जिमनी 
शेतळयास यो य असतात. तसेच पि म घाट िवभागाम ये भात शेतीसाठी गटा या वरील 
भागाम ये लॅटराईट जिमनीतसु दा शेततळे घेणे फायदयाचे ठरणार आहे. 

 सव कार या पाटबंधारे क पां या समावशे े ात शेततळी घे यात येत नाहीत. 



 मुरमाड, वालुकामय, स छ  खडक कवा खारवट अशी जमीन असलेली जागा शेततळयास 
अयो य असते. 

पज यमान :  

 शेततळे घे यासाठी पज यमानाची अट नाही. मा  शेततळयात करावयाचा पाणीसाठी 
अपधातेतनू उपल ध हो यासाठी संबंिधत तालु यातील वा षक सरासरी पावसाचा िवचार होणे 
आव यक आहे. यासाठी संबिधत तालकुा कृिष अिधकारी यानंी तालु याचे वा षक पज यमान 
िकती आहे याची खा ी क न या माणे अंदाजप के तयार कर यात येतात. अंदाजप कास 
तािं क मा यता दे यापूव  संबंिधत तालु यातील वा षक सरासरी पावसाची आकडेवारी यो य 
घेतली आहे हे पाह याची जबाबदारी शेततळयास तािं क मा यता देणा-या अिधका-याची 
असते. 

पाणलोट े  : 

 शेतपिर थतीनुसार खालील ामणे (मु ा ं .5) यो य आकारमानाचे शेततळे िनवडून यासमोर 
दशिवलेला पाणीसाठी उपल ध हो याइतके आव यक असलेल ेपाणलोट े  असते.  

 मजगी गटा या वरील खाचरा या िठकाणी/ जवळ शेततळयासाठी जागा िनवड यात येते. 
 यामुळे सभोवताली जमीन दलदल व िचवड होईल अशा िठकाणी शेततळे घे यात येत नाही. 
 या िठकाणी जिमनीचा ऊतार सवसाधारणपणे 3 ट के पयत असेल या िठकाणी शेततळी 

घे यात येते. 
 िवदभ तील भडंारा, गडिचरोली व चं पूर या िज हयात या िठकाणी भात शेतीबरोबर (मजगी) 

बोडी तयार कर यात येतात या िठकाणी शेततळे घे यात येत नाहीत. 
 शेततळयाला लागणारी जागा शेतक-यानंी वखुषीने व िवनामू य दयावी अशी अपे ा आहे. 

शेततळयाची दु ती व देखभाल वत: शेतक-यानंी करावयाची आहे. यासाठी शासनाकडून 
काम पूण क न लाभधारकाचे ता यात िद यानंतर कोणताही िनधी उपल ध होत नाही. 

 िद.30 जानेवारी 1996 या शासन िनणयानुसार एका मक पाणलोट िवकास काय मातंगत 
िनवड यात आले या गावातील पाणलोटात शेततळी घे यात येतात. 

मदानाची अट :  

 मदानाची अट काढून टाक यात आली असून सदरचे काम 100 ट के शासकीय खच ने 
कर यात येते. 

शेततळयाचे आकारमान :- 



शेततळयाचा आकारमान व यातनू होणारा पाणीसाठा पाणलोट े ानुसार व यातनू उपल ध होणा-या 
अपधावतूेन होणा-या पाणीसाठया या अनुषंगाने ठेव यात येते. 

वरील आकारमानापे ा कमी आकाराची शेततळी घे यात येऊ नयते. यापे ा मोठी शेततळी घेत यास 
यासाठी लागणारा अितिर त खच शेतक-याला सहन करावा लागतो. 

शेततळयात आकारमानानुसार होणारा पाणीसाठी खालील माणे :- 

अ. . शेततळयाचे आकारमान (मी.) पाणीसाठा(टी.सी.एम.) 

1 30 x 30 x 3 मीटर 2.196 

2 30 x 25 x 3 मीटर 1.791 

3 25 x 25 x 3 मीटर 1.461 

4 25 x 20 x 3 मीटर 1.131 

5 20 x 20 x 3 मीटर 0.876 

6 20 x 15 x 3 मीटर 0.621 

7 15 x 15 x 3 मीटर 0.441 

8 15 x 10 x 3 मीटर 0.261 

9 10 x 10 x 3 मीटर 0.156 

 



 

 

 


