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तापी (दणिि) उपखोरे
खं ड - १
1.1

प्रस्तावना :
तापी (दमिण) उपखो-र्याची व्र्याप्ती जळगांव मजल्हातील भुसावळ तालुक्र्यापासून नंदरु बार
मजल्हातील नवापूर तालूक्र्यापर्यंत आहे . र्या उपखो-र्याचे भौगोमलक िेर 10.599 लि हे क्टर असून
लागवडीलार्यक िेर 6.733 लि हे इतके आहे . (63.57%)
र्या उपखो-र्यात जळगांव, नामशक, औरं गाबाद, बुलढाणा, धुळे, नंदरु बार,जालना र्या 7
मजल्हांचा समावेश असून खालील प्रमाणे त्र्या मजल्हातील तालुक्र्यांचा समावेश आहे .
णिल्हे
जळगांव

तालुके
अमळनेर,पारोळा,पाचोरा,मुक्ताईनगर,जळगांव,

भुसावळ,जामनेर,बोदवड,

भडगांव, चाळीसगांव, धरणगांव
धूळे

धूळे, साक्री, नशदखेडा , मशरपुर

नंदरु बार

नंदरु बार, नवापूर,

नामशक

मालेगांव, सटाणा

औरं गाबाद

मसल्लोड, सोर्यगांव

जालना

भोकरदन

बुलढाणा

मोताळा

हे उपखोरे 66 पाणलोटिरेनी बनलेले असून र्यापैकी 3 पाणलोट िेरे अवर्गण प्रवण (Over
exploited )आहे त.. र्या उपखो-र्यातील वनिेर 18.00% इतके आहे .
1.2 उपनद्या:- हे उपखोरे बोरी, वाघूर, अमरावती, बुराई,नेस ू इ. र्या उप नद्यांनी बनले आहे .
1.3 भूशास्रीय रचना :- तापी (दमिण) उपखोरे दमिणी बेसाल्ट कातळाच्र्या लाव्हा प्रवाहाने मोठर्या
प्रमाणाने व्र्यापलेले आहे . सदर उपखो-र्यात स्थामनक नदर्यांच्र्या काठावर भ्रशांमळ
ु े तर्यार झालेला
गाळाचा प्रदे श आहे . तसेच गाळाची खोली 5 ते 20 मी असून त्र्यामध्र्ये टीळ, वाळू व पीर्यटा र्या
मातींचा समावेश आहे त.
1.4 िणमनीचा पोत व सुयोग्य णपके :- र्या उपखो-र्यातील बहु तांश जममनी भारी व मध्र्यम पोताच्र्या
आहे त.र्या जममनीवर प्रामुख्र्याने केळी, ज्वारी, मका, बाजरी, तुर, उडीद, सोर्याबीन, ऊस तसेच

भाजीपाला ही पीके चांगले उत्पादन दे तात.
1.5 िलसंपत्ती णवकास आराखाडा :



तापी (दमिण) उपखो-र्यातील पजगन्र्यामान :411 ते 1027 मममी
तापी (दमिण) सरासरी पजगन्र्यामान :830 मममी
भूपष्ृ ठावरील पाणी उपलब्धता खालीलप्रमाणे आहे .
75% मवश्वासाहग र्येवा
50% मवश्वासाई र्येवा
लवादाप्रमाणे

1997.28 दलघमी
2649.81 दलघमी
754.35 दलघमी

पुणग व बांधकामाधीन प्रकल्प मनर्योमजत जलसाठा 884.35 दलघमी एवढा आहे .
पूणग व बांधकामाधीन प्रकल्पावरील मनर्योमजत पाणी वापर 990.565 दलघमी एवढा आहे .
बहु तांश उपखो-र्यात पाणी उपलब्धतेपेिा जास्त पाणी वापराचे मनर्योजन झाले आहे . त्र्यामुळे
र्या उपखो-र्यात नवीन प्रकल्पांना फारसा वाव नाही.
र्या उपखो-र्यामध्र्ये पाणी उपलब्धता लवादानुसार 75% मवश्वासाहग पेिा कमी आहे .






1.6 िलव्यवस्थापन आराखडा :
तापी (दमिण) उपखो-र्यात उपलब्ध पाण्र्यामध्र्ये भूपष्ृ ठावरील सरासरी मवश्वासाहग तेचे पाणी व नक्त
भूजलाच्र्या 70 % भुजलाचा समावेश करण्र्यात आला आहे . त्र्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे .
1. भूपष्ृ ठावरील 75% मवश्वासाहग तेचे पाणी
2. नक्त भूजलाच्र्या 70% भूजल

1997.28 दलघमी
701.40 दलघमी

एकूण

2698.68 दलघमी

तापी (दमिण) उपखो-र्यातील लागवडीलार्यक िेर 6.733 लि हे . इतके आहे . त्र्यानुसार उपखो-र्यात
4008.14 घमी/ हे क्टर पाणी उपलब्ध आहे . सदर िेरावर उपखो-र्यात उपलब्ध असलेल्र्या एकूण
पाण्र्याचा प्रमतहे क्टरी दरावरुन तापी (दमिण) उपखो-र्याची वगगवारी खालीलप्रमाणे ठरमवण्र्यात आली आहे .
अ.
क्र.
1
2

प्रकार
अमततूटीचे
तुटीचे

पाण्र्याची उपलब्धता
घमी /हे क्टर
< 1500
1500 - 3000

3
4
5

सवगसाधारण
मवपूल
अमतमवपूल

3000 - 8000
8000 - 12000
> 12000

तापी (दमिण)
खो-र्याचे वगीकरण

सवगसाधारण

तथमप लवादाप्रमाणे तापी (दमिण) उपखो-र्यामध्र्ये 754.35 दलघमी इतके पाणी उपलब्ध करून
मदलेले आहे . त्र्याचा मवचार करता (1120 घमी/ हे क्टर ) तापी (दमिण )उपखोरे अमततूटीचे वगात
मोडते.
अ) 2015 च्र्या सद्यास्स्थतीतील भूपष्ृ ठावरील जल ले खा नुसार :-

एकूण पाण्र्याची उपलब्धता

1861.904 दलघमी

पाणीवापर

1978.829 दलघमी

मशल्लक पाणी

- 116.925 दलघमी

ब) 2030 च्र्या भूपष्ृ ठावरील जल लेखा नुसार
एकूण पाण्र्याची उपलब्धता

1899.0260 दलघमी

पाणीवापर

1995.310 दलघमी

मशल्लक पाणी

- 96.284 दलघमी

बहु तांश उपखो-र्यात पाणी उपलब्धतेपेिा जास्त पाणी वापराचे मनर्योजन झाले आहे . त्र्यामुळे र्या
उपखो-र्याचे जल व्र्यवस्थापन अत्र्यंत काटे कोरपणे व उपखो-र्यातील पाण्र्याचे फेरमनर्योजन तात्काळ
हाती घे णे आवश्र्यक आहे . त्र्यासाठी खालील नमुद उपार्य र्योजनांची अंमलबजावणी करणे आवश्र्यक
आहे .
1) कालव्र्यावरील मोठर्या सी. डी. वकसगच्र्या मठकाणी नाल्र्यावर (जलसेतु इ.) मागगस्थ पाणीसाठी
(Enrouting reservoir) मनमाण करणे.
ू ओळीने साठे मनमाण करणे .
2) नदीपारात बंधारे बांधन
3) आर्थथक लाभव्र्यर्याच्र्या प्रमाणाची मर्यादा मजथपर्यंत परवानगी दे ईल मतथपर्यंत कमी मवश्वासहग तेचे
(सरासरी पेिाही कमी)पाणी वापरणे (वापरावरील मर्यादे च्र्या आधीन राहू न) महतावह राहणार आहे .
4) तुटीच्र्या व सवगसाधारण वगगवारीच्र्या उपखो-र्यामध्र्ये सुक्ष्म नसचनावर भर दे णे गरजेचे आहे . सध्र्या
सुक्ष्म िेर 0.805 लि हे . एवढे आहे . ते सन 2030 पर्यंत 1.569 लि हे . पर्यंत वाढमवणे गरजेचे
आहे . शेतक-र्यांनी खाजगी संस्था मनमाण करून उपसा नसचन पध्दतरने दूरदूर अंतरापर्यंत
पाइपालाईन टाकून बारमाही मपकाखालील िेर नसचनाखाली आणणे गरजेचे आहे .
5) र्या उपखो-र्यात 10 शहरी केंद्र आहे त. र्या मठकाणी मवतरण व्र्यवस्था मीटर व्दारे करून पाणीवापर
अधीक कार्यगिमतेने करून पाण्र्याची बचत करणे गरजेचे आहे . उपखो-र्यातील पाणीनाश
टाळण्र्यासाठी महानगरपालीका व पामलका स्वच्छता मवभाग र्यांनी आवश्र्यक उपार्योजना केल्र्यास
उपखो-र्यातील पाणीवापराची कार्यगिमता वाढमवणेस वाव आहे .
6) त्र्याचप्रमाणे नागरी वस्तीच्र्या सांडपाण्र्यावर प्रमक्रर्या करुन ते पूनवापरासाठी उपलब्ध करणे गरजेचे
आहे . सांडपाणी (Sewage) 27.503 दलघमी एवढे आहे . त्र्यावर प्रमक्रर्या करुन पनगवापराचे
मनर्योजन करावे.

7) औदर्योमगक िेराच्र्या एकूण पाणीवापर 4.408 दलघमी एवढे आहे . र्या सांडपाण्र्यावर प्रमक्रर्या
करुन पूनगवापराचे मनर्योजन करावे.
8)
1.7

पुर आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा:-

तापी दमिण उपखो-र्यात 9 गावे पुरप्रवण आहे त र्या सवग गावांचे

सवेिण होऊन मदत व पनगवसन

मवभागाने पूरप्रवण भागासाठी कार्यमस्वरुपी आराखडा आखणे आवश्र्यक आहे . पुरप्रवण गावे जळगांव
मजल्हर्यात साकेगाव, मखडी, बेलव्हार्य व वराडसीम तसेच धुळे

मजल्यातील मालपूर, दोंडाईचा, दऊळ,

झोटवाडे व साहु र अशी एकूण 9 गावे आहे . आपातकालीन व्र्यवस्थापन

कार्यदर्यानुसार अनपेिीत पूर व

र्येणा-र्या आपत्तीस तोंड दे ण्र्यासाठी आराखडा करुन र्यंरणा सुसज्ज ठे वली पामहजे.
ऑगस्ट 2006 मधील पूर हा नजीकच्र्या कालावधीतील मोठा पूर होता. र्यावेळी अमरावती व वाघूर
प्रकल्पातून अनुक्रमे 8000 घमी / सेकंद व 4718 घमी/ सेकंद इतक्र्या पुराची नोंद झाली आहे .उपखोर्यातील नदीपारामध्र्ये पूररे र्ेची आखणी करून अंमलबजावणी करणेसाठी प्रशासन स्तरावर उपार्यर्योजना
करणे तसेच वारं वार बाधीत होणा-र्या गावांचे पूनगवसन धोरणे मनस्श्चत होणे आवश्र्यक आहे .

1.8

िलगुिवत्ता संणनयं रि आराखडा :तापी (दमिण) र्या उपखो-र्यामध्र्ये शहराचे नागरी व औदर्योमगक सांडपाणी हे प्रदुर्णाचे प्रमुख कारण
आहे . काही भागात रासार्यमनक खतांचा बेसम
ु ार वापर हे ही जलप्रदुर्णाचे प्रमुख कारण आहे .
केंद्रीर्य जलप्रदूर्ण मंडळ महाराष्र जल प्रदुर्ण मंडळ व जलसंपदा मवभागामाफगत 5 मठकाणी
भ्ंपष्ृ ठावरील पाणी गुणवत्ता तपासली जाते. तापी (दमिण) उपखो-र्यात प्रदुमर्त मठकाणी गुणवत्ता
तपासणी टप्प्र्याटप्प्र्याने वाढमवण्र्याचे मनर्योजन करावे मबगर नसचन सांडपाण्र्यावर प्रमक्रर्या करुन
जलप्रदुर्ण मनर्यंरण करणे शक्र्य आहे .
र्या उपखो-र्यात तापी नदीच्र्या उपनद्यावर पाण्र्यासाठी अवलंबन
ू असलेल्र्या जळगांव, धुळे,
नंदरु बार, अमळनेर, पारोळा, भुसावळ इ. नागरी वसाहती व भुसावळ र्येथे औस्ष्णक मवज केंद्र र्यामुळे
र्येथील नदर्यांचे पाणी प्रदुमर्त होत आहे . र्या रुटीच्र्या उपखो-र्यात हे सवग पाणी शुद्ध होऊन त्र्याचा
पूनगवापर स्थामनक उपर्योगासाठी करणे मनकडीचे आहे म्हणून र्या दष्ृ टीचे मनर्योजन होणे व र्येत्र्या दहा
वर्ात अमलबजावणी होणे महतावह रामहल. शहारातील घरगुती व औदर्योमगक सांडपाणी र्यावर
प्रमक्रर्या करुन व त्र्याची गुणवत्ता तपासून जलप्रदुर्ण मनर्यंरण करता र्येईल. र्यासाठी महाराष्र प्रदुर्ण
मनर्यरण मंडळामाफगत पंचवार्थर्क जलगुणवत्ता मनर्यंरणाचा आराखडा तर्यार करुन त्र्याची प्रभावीपणे
अंमलबजावणी करणे आवश्र्यक आहे .

1.9 भूिल आराखडा :पाण्र्याच्र्या तुटवडर्यामुळे तापी (दमिण) र्या उपखो-र्यातील सवग िेर परं परागत पध्दतीच्र्या नसचन
तंरानी मवकमसत करता र्येणार नाही म्हणुन भुजल मवकास व पाणलोट िेर मवकास र्या संकल्पनाच्र्या आधारे
र्या उपखो-र्यातील नसचन िेर वाढमवण्र्यावर भर द्यावा लागेल.
र्या उपखो-र्यात उपलब्ध भुजल संपत्ती 1008 दलघमी असून वापरातील 70% म्हणजे 701.4
दलघमी घे णे मनर्योमजत आहे . त्र्यापैकी सद्या 618 दलघमी पाणी वापर होत आहे . सदर आराखडा सन 2030
पर्यंत करण्र्याचे मनर्योजीत असल्र्याने उवगमरत 83.4 दलघमी पाण्र्याचे सुक्ष्म मनर्योजन करणे आवश्र्यक आहे .
तापी (दमिण) उपखो-र्यात एकूण 66 पाणलोट िेर आहे . त्र्यापैकी अमतमवकसीत (Over explofed)
3 िेरे ,मवकमसत -01, अमवकमसत-04, सुरमित -58 पाणलोट िेरे आहे .हे उपखोरे भूजलाच्र्या पुनगभरणास
अनुकुल आहे . त्र्यामुळे र्या िेरात पाणलोट िेर मवकासाचे कार्यगक्रम हाती घे ऊन पुनगभरण वाढमवणे शक्र्य
आहे . लोकसहभागातून शासनाच्र्या र्योजना राबवून प्रमतकूल पमरस्स्थतीमध्र्ये समृदधीच्र्या मदशेने वाटचाल
करता र्येऊ शकते. उपलब्ध भूजल वापरासाठी मवहीरींची संख्र्या 0.015 दलघमी प्रमत मवहीर अशी गृहीत
धरुन मनस्श्चत करण्र्यात आली आहे . त्र्यानुसार मवहीरींची संख्र्या सद्यास्स्थतीत 41200 इतकी आहे व
भमवष्र्यात संख्र्या 46760 इतकी होईल.
1.10 िललेखा :- तापी (दमिण) उपखोरे र्या उपखो-र्यामध्र्ये भुपष्ृ टावरील व भुजलाव्दारे उपलब्ध पाणी व
प्रवगगमनहार्य गरजा र्यांचा लेखा जोखा पुढील प्रमाणे आहे .

अ)
1)
2)
3)
4)
5)

ब)
1)
2)
3)
क)
अ)
1
2
ब)
1)
2)

भुपष्ृ टावरील पािी
उपलब्ध पािी
सन 2015
पाणी उपलब्धता
754.35
पुनगवापर
58.550
पुनगउदभव
60.26
आर्यात
1147.854
मनर्यात
-159.11
एकूि पाण्याची
1861.904
उपलब्धी
पाण्याच्या गरिा
घरगुती
215.760
औद्योमगक
174.69
शेतीसाठी
1588.379
एकूि पािी वापर
1978.829
णशल्लक पािी
-116.925
भुिल पािी
उपलब्ध पािी
नक्त उपलब्ध पाणी
1002
वापरण्र्यास उपलब्ध पाणी
701.4
वापर
घरगुती
122.85
औद्योगीक
4.408

सन 2030
754.35
95.672
60.26
1147.854
-159.11
1899.026

215.760
174.69
1604.795
1995.310
-96.284

1002
701.4
202.502
23.257

3)

शेतीसाठी

490.742

475.641

एकूण वापर
मशल्लक पाणी

618.00
83.4

701.4
0.0

1.11 भणवष्यकालीन णनयोिनासाठीची मागगदशगक तत्वे : र्या उप खो-र्यामध्र्ये 60 टक्के भुभाग भुजल संवधगनर्योग्र्य आहे . 66 पैकी 58 पाणलोटामध्र्ये
भुजल वापर वाढमवण्र्याला वाव आहे .


र्या उपखो-र्यामध्र्ये साखर कारखाने नाहीत. कृ र्ी उत्पन्नाच्र्या आधारावर कृ र्ी उद्योगांची
उभारणी करावी.



खो-र्यामध्र्ये फळबाग िेर 9284.49 हे . एवढे आहे . मशतगृहे, फळप्रक्रीर्या उद्योगाची
उभारणी करावी



गळीत धान्र्य, व कड धान्र्य लागवडीस प्रोत्साहन आवश्र्यक आहे ..



र्या उपखोऱ्र्यामध्र्ये 75 % मवश्वासाहग तेने उपलब्ध पाण्र्यापेिा जास्तीचे मनर्योजन झालेले
आहे अशा उपखोऱ्र्यात पाणी उपलब्ध असलेल्र्या स्थामनक मठकाणी मवखुरलेल्र्या स्वरुपात
लहान साठे मनमाण करण्र्याचा धोरणात्मक मनणगर्य घे णे आवश्र्यक आहे . ,



र्या उपखाऱ्र्यामध्र्ये नागरीकरण व उद्योगांचे प्रमाणानुसार सांडपाणी प्रक्रीर्या करुन पुनगवापर
होणे आवश्र्यक



घरगुती पाणी वापराची कार्यगिमता गळती रोखून ममटर द्वारे पाणी पुरवाठा करुन वाढमवणे
आवश्र्यक



औद्योमगक व घरगुती पाणी वापराचा जलश्रोत धरणातून होणे आवश्र्यक आहे .



र्या उपखोऱ्र्यामध्र्ये नदीवरील प्रदूर्ण कमी करण्र्यासाठी उपर्यार्योजना करावी.



तापी (दिीण) उपखोऱ्र्यामध्र्ये 66 पाणलोट िेर आहे त त्र्यामध्र्ये 3 अमवकसीत, 1
अमवकसीत,4 अधगमवकसीत व 58 सुरिीत एवढी आहे त. त्र्याकरीता प्रमतबंधक उपार्य हे
Nation water Mission Under National Action Plan on Climate Change ची
अंमलबजावणी करणे आवश्र्यक आहे . आंध्रप्रदे श शेतकऱ्र्यांनी वरील प्रमाणे उपर्यार्योजना
करुन भूजल प्रमाली मवकसीत केली आहे . (APFAMGS). तापी (दिीण) उपखोऱ्र्यामध्र्ये
शेतकऱ्र्यांनी भूजल प्रणाली मवकासीत करण्र्यासाठी वरील प्रमाणे उपार्यर्योजना करावीत.

