
जळग ांव मध्यम प्रकल्प ववभ ग क्र.2, जळग ांव

त पी प टबांध रे ववक स मह मांडळ जळग ांव
(मह र ष्ट्र श सन अांगीकृत)

खांड -2-   उपखोरे ननह य जलसांपत्ती प्रकल्प च  ववक स आर खड  

उपखो-य च ेन वः- त पी (दक्ष्िाा ण ) उपखोरे
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सिंचन घरगतुी औद्योगगक इतर 
बाष्पीभवन

अन्य खो-यात 
वळण

एकूण शेरा

पणुण प्रकल्प
अ मोठे प्रकल्प 0 लाग ुनाही 0 0 0 0 0 0

एकुण मोठे 
प्रकल्प

0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ब मध्यम प्रकल्प

1 तोडापरू 1981 लाग ुनाही 1.150 0.860 0.000 0.990 0.000 3.00

2 अमरावती 1979 लाग ुनाही 15.486 0.000 0.000 10.199 0.000 25.69
3 बोरी 1972 लाग ुनाही 14.680 3.840 0.000 9.038 0.000 27.56
4 भोकरबारी 1977 लाग ुनाही 3.830 0.000 0.000 1.180 0.000 5.01
5 कनोली 1969 लाग ुनाही 2.850 1.810 0.000 1.088 0.000 5.75
6 बरुाई 1973 लाग ुनाही 6.877 0.870 0.000 2.108 0.000 9.86
7 रंगावली 1975 लाग ुनाही 6.200 0.510 0.360 1.989 0.000 9.06
8 अजिंठा अंधारी 1978 लाग ुनाही 5.840 1.810 0.000 0.000 0.000 7.65

8 56.913 9.70 0.36 26.59 0.00 93.57एकुण मध्यम प्रकल्प

ननरंक

खंड-2 उपखोरे गनहाय जलिंंपत्ती प्रकल्पाचा गवकािं आराखडा
उपखो-याचे नावः- तापी दक्ष गाााण

तक्ता क्र.-1

अ.क्र
.

प्रकल्पाचे नांव प्र. मा. वर्ण म.ज.गन.प्रा. 
मान्यता गदनांक

वार्षर्क गनयोगजत पाणी वापर (दलघमी)
पणुण झालेले प्रकल्प

अ) पणुण व  बांधकामाधीन प्रकल्प  (सिंचन क्षमता 2000 हे. पेक्षा जास्त)
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सिंचन घरगतुी औद्योगगक इतर 
बाष्पीभवन

अन्य खो-यात 
वळण

एकूण शेरा

अ मोठे प्रकल्प
1 वाघरु 1976 लाग ूनाही 243.82 54.90 9.10 55.18 0.00 363.00

एकुण मोठे प्रकल्प 1 243.82 54.90 9.10 55.18 0.00 363.00

ब मध्यम प्रकल्प
1

कमानी तांडा
2005

लाग ूनाही
16.75 0.38 0.00 2.13 0.00 19.26

2 वाडीशेवाडी 1992 लाग ूनाही 36.25 0.00 0.71 3.17 0.00 40.13

3 नशवन 1993 लाग ूनाही 6.96 4.60 1.00 2.56 0.00 15.12

4 नागन 1984 लाग ूनाही 17.41 0.18 0.00 4.69 0.00 22.28

5 कोरडी 1982 लाग ुनाही 7.88 0.00 0.00 1.69 0.00 9.57

एकुण मध्यम प्रकल्प 5 85.26 5.16 1.71 14.24 0.00 106.37

खंड-2 उपखोरे गनहाय जलिंंपत्ती प्रकल्पाचा गवकािं आराखडा
उपखो-याचे नावः- तापी दक्ष गाााण

तक्ता क्र.-1
अ) पणुण व  बांधकामाधीन प्रकल्प  (सिंचन क्षमता 2000 हे. पेक्षा जास्त)

अ.
क्र.

प्रकल्पाचे नांव
(गजल्हा)

प्र. मा. 
वर्ण

म.ज.गन.प्रा. 
मान्यता गदनांक

वार्षर्क गनयोगजत पाणी वापर (दलघमी)

बांधकामाधीन प्रकल्प
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सिंचन घरगतुी औद्योगगक इतर अन्य खो-यात 
वळण

एकूण शेरा

अ मोठे प्रकल्प 0 0 0 0 0 0

एकुण -- -- 0 0 0 0 0 0

ब मध्यम प्रकल्प 0 0 0 0 0 0

एकुण 0 -- 0 0 0 0 0 0

खंड-2 उपखोरे गनहाय जलिंंपत्ती प्रकल्पाचा गवकािं आराखडा

उपखो-याचे नावः- तापी दक्षीण

तक्ता क्र.-2

ब. प्रस्तागवत भागवष्यकालीी्न प्रकल्पांचा तपशील (सिंचन क्षमता 2000 हे. पेक्षा जास्त)

अ.क्र
.

प्रकल्पाचे नांव
(गजल्हा)

प्र. मा. 
गदनांक

म.ज.गन.प्रा. 
मान्यता 
गदनांक

वार्षर्क गनयोगजत पाणी वापर (दलघमी)
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अ.क्र. नदीचे नांव परवाना िंंख्या मंजरू पाणी वापर (दलघमी)

1 बोरी 31 0.63 0 0

2 नेस ुव इतर 0 0 0 0
3 उर्धवव बरुाई 0 0 0 0

4 ननम्न बरुाई 34 0.84 0 0

5 अमरावती 0 0 0 0

6   वाघरु 45 0.4 0 0

एकुण 110 1.87 0 0

तक्ता क्र. 3

क. नदी पात्रातनु होणारा पाणी वापर

प्रस्तागवत पाणी वापर (दलघमी)
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अ.क्र. तपशील प्रकल्प िंंख्या एकूण वार्षर्क पाणी वापर (दलघमी)

i) पणुण लघ ूप्रकल्पांचा तपशील

1  अ.) राज्यस्तरीय प्रकल्प 86 147.46

2 ब.) स्थानीकस्तरीय प्रकल्प

1 )    0  -100 हे 1052 174.661

2)     101 -- 250हे 9 12.76

                         एकुण 1147 334.881

ii) बांधकामाधीन  लघ ूप्रकल्पांचा 
तपशील

3  अ.) राज्यस्तरीय प्रकल्प 23 80.12

4 ब.) स्थानीकस्तरीय प्रकल्प

1 )    0  -100 हे 93 5.734

2)     101 -- 250हे 8 6.9
                        एकुण 124 92.754
                  एकुण (i +ii) 1271 427.635

ड- पणुण व बांधकामाधीन लघ ूप्रकल्पांचा तपशील (सिंचन क्षमता 2000 हे. पेक्षा कमी)

तक्ता क्र. 4
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अ.क्र. तपशील प्रकल्प िंंख्या एकूण वार्षर्क पाणी वापर (दलघमी)

 अ.) राज्यस्तरीय प्रकल्प
4 10.825

ब.) स्थानीकस्तरीय प्रकल्प

1 )    0  -100 हे 114 5.175
2)     101 -- 250हे 0 0
एकुण 118.00 16.00

तक्ता क्र. 5

ई- प्रस्तागवत भगवष्यकालीन लघ ूप्रकल्पांचा तपशील (सिंचन क्षमता 2000 हे. पेक्षा कमी)
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ज्या 
खोऱ्यातून 

पाणी आवक 
प्रस्तागवत 
आहे त्या 

खोऱ्याचे नांव

गनयोजीत पाणी 
आवक 

(दलघमी)

शेरा 
(प्रवाही/उप

िंा) 
(उंचीिंह)

ज्या उपखो-
यात पाणी 
गनयात 

प्रस्तागवत 
आहे त्या 
खोऱ्याचे 

नांव

गनयोजीत पाणी 
जावक (दलघमी)

शेरा 
(प्रवाही/
उपिंा) 
(उंचीिंह)

सिंचन पाणी 
वापर

 घरगतुी 
पाणी वापर

औद्यीगक  
पाणी वापर

1 हतनरु प्रकल्प तापी नदीमधनू एदलाबाद व 81 गावे  
( बोदवड व तळवेल गट  ) घरगतुी पाणी वापर, 
आयात (पणूव झालेली योिंना)

तापी मध्य 4.120 उपिंा

- - -

4.12

2 हतनरु प्रकल्प तापी नदीमधनू औष्णीक नविं कें द्र 
नदपनगर औद्यीगक  पाणी वापर, आयात             
(पणूव झालेली योिंना)

तापी मर्धय 44.660 उपसा 44.66

3 हतनरु प्रकल्प तापी नदीमधनू .ऑडवनन्स फॅक्टरी, 
वरणगांव औद्यगीक  पाणी वापर, आयात             
(पणूव झालेली योिंना)

तापी मर्धय 4.640 उपसा 4.64

4 एम.आय.डी.सी. िंळगांव                                    
औद्यगीक  पाणी वापर, आयात                         
(पणूव झालेली योिंना)

तापी मर्धय 17.860 उपसा 17.86

5 िंळगांव निंल्हा स्टार्व फॅक्टरी, िंामनेर                 
औद्यगीक  पाणी वापर, आयात                         
(पणूव झालेली योिंना)

तापी मर्धय 6.250 उपसा 6.25

6 नगरपानलका, भुसावळ                                   
घरगतुी  पाणी वापर, आयात                                
( पणुव झालेली योिंना )

तापी मर्धय 13.500 उपसा 13.5

फ. पणूण बांधकामधीन आंतरखोरे वळण योजनाचा तपशील
आयात तपगशल

तक्ता क्र. 6

अ.
क्र.

वळण योजनेचे नांव आयात गनयात
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ज्या 
खोऱ्यातून 

पाणी आवक 
प्रस्तागवत 
आहे त्या 

खोऱ्याचे नांव

गनयोजीत पाणी 
आवक 

(दलघमी)

शेरा 
(प्रवाही/उप

िंा) 
(उंचीिंह)

ज्या उपखो-
यात पाणी 
गनयात 

प्रस्तागवत 
आहे त्या 
खोऱ्याचे 

नांव

गनयोजीत पाणी 
जावक (दलघमी)

शेरा 
(प्रवाही/
उपिंा) 
(उंचीिंह)

सिंचन पाणी 
वापर

 घरगतुी 
पाणी वापर

औद्यीगक  
पाणी वापर

आयात तपगशलअ.
क्र.

वळण योजनेचे नांव आयात गनयात

7 वरणगांव व र्ार गांवे                                          
घरगतुी  पाणी वापर, आयात                                
( पणुव झालेली योिंना )

तापी मर्धय 1.400 उपसा 1.4

8 ममरुाबाद व पार्  गांवे                                        
  घरगतुी  पाणी वापर, आयात                              
  ( पणुव झालेली योिंना )

तापी मर्धय 0.440 उपसा 0.44

9 भादली व आठ  गांवे                                          
घरगतुी  पाणी वापर, आयात                                
( पणुव झालेली योिंना )

तापी मर्धय 1.010 उपसा 1.01

10 नगरपानलका, अमळनेर                                  
घरगतुी  पाणी वापर, आयात                                
( पणुव झालेली योिंना )

तापी मर्धय 8.060 उपसा 8.06

11 मर्धय रेल्वे , भुसावळ                                   
औद्यागीक  पाणी वापर, आयात                           
( पणुव झालेली योिंना )

तापी मर्धय 12.300 उपसा 12.3

12 आर.पी.डी. भुसावळ                                    
औद्यागीक  पाणी वापर, आयात                           
( पणुव झालेली योिंना )

तापी मर्धय 1.070 उपसा 1.07
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ज्या 
खोऱ्यातून 

पाणी आवक 
प्रस्तागवत 
आहे त्या 

खोऱ्याचे नांव

गनयोजीत पाणी 
आवक 

(दलघमी)

शेरा 
(प्रवाही/उप

िंा) 
(उंचीिंह)

ज्या उपखो-
यात पाणी 
गनयात 

प्रस्तागवत 
आहे त्या 
खोऱ्याचे 

नांव

गनयोजीत पाणी 
जावक (दलघमी)

शेरा 
(प्रवाही/
उपिंा) 
(उंचीिंह)

सिंचन पाणी 
वापर

 घरगतुी 
पाणी वापर

औद्यीगक  
पाणी वापर

आयात तपगशलअ.
क्र.

वळण योजनेचे नांव आयात गनयात

13 वरणगांव तळवेल उपसा जसर्न योिंना                 
जसर्न पाणी वापर  आयात                        
भुसावळ तालकुा 11606 हे.                                
बोदवड तालकुा 1351 हे.                              
घरगतुी पाणी वापर, भुसावळ तालकुा

तापी मर्धय

                                  
          67.81*                                
                              

      35.53*

उपसा

67.81 35.53

14 बोदवड पनरसर उपसा जसर्न योिंना                 
जसर्न पाणी वापर आयात                                   
बोदवड तालकुा 17712 हे.                                
िंामनेर तालकुा 6557 हे.                                  
मोताळा तालकुा  630 हे.

तापी मर्धय 116.280 उपसा 116.28

15 भागपरू उपसा जसर्न योिंना                          
जसर्न व घरगतुी पाणी वापर आयात

तापी मर्धय 238.800 उपसा 157.46 81.34

16
नगरणा प्रकल्पांच्या िंामदा कालव्यातनू भोकर बारी 
मर्धयम प्रकल्पात जसर्नासाठी आयात                    
 (पणूव झालेली योिंना)

नगरणा उपखोरे 8.591* प्रवाही. 8.591

17
नगरणा प्रकल्प जसर्न पाणी वापर आयात               
अमळनेर तालकुा 6042 हे.                                
पारोळा तालकुा 2137 हे.

नगरणा उपखोरे 67.880 प्रवाही. 67.88
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ज्या 
खोऱ्यातून 

पाणी आवक 
प्रस्तागवत 
आहे त्या 

खोऱ्याचे नांव

गनयोजीत पाणी 
आवक 

(दलघमी)

शेरा 
(प्रवाही/उप

िंा) 
(उंचीिंह)

ज्या उपखो-
यात पाणी 
गनयात 

प्रस्तागवत 
आहे त्या 
खोऱ्याचे 

नांव

गनयोजीत पाणी 
जावक (दलघमी)

शेरा 
(प्रवाही/
उपिंा) 
(उंचीिंह)

सिंचन पाणी 
वापर

 घरगतुी 
पाणी वापर

औद्यीगक  
पाणी वापर

आयात तपगशलअ.
क्र.

वळण योजनेचे नांव आयात गनयात

18 ननम्न तापी प्रकल्प जसर्न पाणी वापर 
अमळनेर तालकुा 12732 हे.                               
 पारोळा तालकुा 1400 हे.                                   
  जसदखेडा तालकुा 809 हे.
 (टप्पा-1 निुंार)

तापी मर्धय
81.979
9.014
5.209

उपसा

81.979
9.014
5.209

19 ननम्म तापी प्रकल्प                                              
 औद्योनगक पाणी वापर  आयात 
महािंनको औद्योनगक दोंडाईर्ा 
(टप्पा-1 निुंार)

तापी मर्धय 80.560 उपसा - 80.56

20 ननम्न तापी प्रकल्प घरगतुी पाणी वापर 
अमळनेर तालकुा                              
 (टप्पा-1 निुंार)

 36.000 उपसा - 36

21 ननम्न तापी प्रकल्प जसर्न पाणी वापर 
अमळनेर तालकुा 1690 हे.     

अमळनेर तालकुा घरगतुी पाणी वापर 
 (टप्पा-2निुंार)

तापी मर्धय
10.881

17.25*
उपसा -

10.881 17.250

22 सरुवाडे िंांफळ उपसा जसर्न योिंना 
बरुझड व कोठारे योिंना                                 
जसर्न पाणी वापर आयात

तापी मर्धय 2.700
उपसा - 178 

मी
2.7

23 सलुवाडे िंांफळ उपसा जसर्न योिंना
िंांफळ धरण                                                     
जसर्न पाणी वापर आयात

तापी मर्धय 161.940
उपसा - 132 

मी
161.94
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ज्या 
खोऱ्यातून 

पाणी आवक 
प्रस्तागवत 
आहे त्या 

खोऱ्याचे नांव

गनयोजीत पाणी 
आवक 

(दलघमी)

शेरा 
(प्रवाही/उप

िंा) 
(उंचीिंह)

ज्या उपखो-
यात पाणी 
गनयात 

प्रस्तागवत 
आहे त्या 
खोऱ्याचे 

नांव

गनयोजीत पाणी 
जावक (दलघमी)

शेरा 
(प्रवाही/
उपिंा) 
(उंचीिंह)

सिंचन पाणी 
वापर

 घरगतुी 
पाणी वापर

औद्यीगक  
पाणी वापर

आयात तपगशलअ.
क्र.

वळण योजनेचे नांव आयात गनयात

24 सरुवाडे िंांफळ उपसा जसर्न योिंना (परुमेपाडा  
कुलथे, कनोली, भवानी, जपपळे, शेवगे.)                
जसर्न पाणी वापर आयात

तापी मर्धय 43.900
उपसा - 296 

मी
43.9

25 सलुवाडे िंांफळ उपसा जसर्न योिंना
जशदखेडा तालकुा पाणीपरुवठा                           
घरगतुी पाणी वापर आयात

तापी मर्धय 2.250 उपसा 2.25

26 प्रकाशा बरुाई उपसा जसर्न योिंना 
शनन मांडळ प्रकल्प                                             
जसर्न पाणी वापर आयात

तापी मर्धय 2.070
उपसा - 
288 मी

2.07

27
प्रकाशा बरुाई उपसा जसर्न योिंना              
जसर्न पाणी वापर आयात

तापी मर्धय 18.660
उपसा - 
476 मी

18.66

28 प्रकाशा बरेॅिं 
नंदरूबार शहारास औद्योनगक वापरासाठी                
जसर्न पाणी वापर आयात

तापी मर्धय 4.500 उपसा 4.5

29 प्रकाशा बरेॅिं 
ननम्बेल व आसागे प्रकल्प                                   
जसर्न पाणी वापर आयात

तापी मर्धय 20.740 उपसा 20.74

30 वाघरू धरणातनू िंळगांव म.न.पा. साठी                 
घरगतुी पाणी वापर  ननयात

नगरणा 54.9
उपसा Static 

( 22 m Head)

31 वाघरू धरणातनू िंळगांव                              
औदयोनगक वापरासाठी ननयात

नगरणा 8.32
उपसा Static 

( 22 m Head)
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ज्या 
खोऱ्यातून 

पाणी आवक 
प्रस्तागवत 
आहे त्या 

खोऱ्याचे नांव

गनयोजीत पाणी 
आवक 

(दलघमी)

शेरा 
(प्रवाही/उप

िंा) 
(उंचीिंह)

ज्या उपखो-
यात पाणी 
गनयात 

प्रस्तागवत 
आहे त्या 
खोऱ्याचे 

नांव

गनयोजीत पाणी 
जावक (दलघमी)

शेरा 
(प्रवाही/
उपिंा) 
(उंचीिंह)

सिंचन पाणी 
वापर

 घरगतुी 
पाणी वापर

औद्यीगक  
पाणी वापर

आयात तपगशलअ.
क्र.

वळण योजनेचे नांव आयात गनयात

32
वाघरू धरणातनू जसर्नासाठी ननयात नगरणा 95.89 प्रवाही

एकुण 1147.854 159.11 775.114 200.90 171.840

* Utilizationn ofwater not  allocated in Revised  Tapi Master Plan (March 2012)
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ज्या खोऱ्यातून 
पाणी आवक 
प्रस्तागवत आहे 
त्या खोऱ्याचे 

नांव

गनयोजीत 
पाणी आवक 

(दलघमी)

शेरा 
(प्रवाही/उपिंा) 

(उंचीिंह)

ज्या उपखो-यात 
पाणी गनयात 
प्रस्तागवत आहे 
त्या खोऱ्याचे 

नांव

गनयोजीत 
पाणी जावक 

(दलघमी)

शेरा 
(प्रवाही/उपिंा) 

(उंचीिंह)

एकुण  गनरंक

. ----------------- गनरंक   -----------------

तक्ता क्र. 7

ज. प्रस्तागवत आंतरखोरे वळण योजनांचा तपशील

अ.क्र. वळण योजनेचे नांव आयात गनयात
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अ.क्र. तपशील पाणीवापर/दलघमी

अ पणूण व बांधकामाधीन  प्रकल्प (सिंचन क्षमता 2000हे.पेक्षा जास्त) 562.93
ब प्रस्तागवत भगवष्यकालीन प्रकल्पांचा तपशील (सिंचन क्षमता 2000हे.पेक्षा जास्त) 0
क नदी पात्रातून होणारा पाणी वापर 1.87

एकुण (अ+ब+क) 564.80
ड पणूण व बांधकामाधीन  प्रकल्प (सिंचन क्षमता 2000हे.पेक्षा कमी) 427.635
इ प्रस्तागवत भगवष्यकालीन प्रकल्पांचा तपशील (सिंचन क्षमता 2000हे.पेक्षा कमी) 0.00

एकुण (ड+इ) 427.635
फ पणूण व बांधकामाधीन आंतरखोरे वळण योजनांचा तपशील

1)   आयात 1147.854
2)   गनयात -159.11

ज प्रस्तावीत आंतरखोरे वळण योजनांचा तपशील
1)    आयात 0
2)   ननयात 0
एकुण (फ+ज) 988.744

अ.क्र. तपशील पाणीवापर/दलघमी
अ पणूण व बांधकामाधीन  प्रकल्प

1)    जसर्न क्षमता 2000 हे.पेक्षा िंास्त 562.93
2)   जसर्न क्षमता 2000 हे.पेक्षा कमी 427.635
एकुण 990.566

ब प्रस्तागवत भगवष्यकालीन प्रकल्पांचा तपशील
1)    जसर्न क्षमता 2000 हे.पेक्षा िंास्त 0
2)   जसर्न क्षमता 2000 हे.पेक्षा कमी 0.00

एकुण 0.00
एकुण एकंदर (अ+ब) 990.566

          खंड-2 उपखोरे गनहाय जलिंंपत्ती प्रकल्पाचा गवकािं आराखडा-2015

                         उपखो-याचे नावः- तापी दक्षीण
गोर्वारा

गोर्वारा
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अ.क्र. तपशील पाणीवापर/दलघमी

अ पणूण व बांधकामाधीन  प्रकल्प (सिंचन क्षमता 2000हे.पेक्षा जास्त) 562.93
ब प्रस्तागवत भगवष्यकालीन प्रकल्पांचा तपशील (सिंचन क्षमता 2000हे.पेक्षा जास्त) 0
क नदी पात्रातून होणारा पाणी वापर 1.87

एकुण (अ+ब+क) 564.80
ड पणूण व बांधकामाधीन  प्रकल्प (सिंचन क्षमता 2000हे.पेक्षा कमी) 427.635
इ प्रस्तागवत भगवष्यकालीन प्रकल्पांचा तपशील (सिंचन क्षमता 2000हे.पेक्षा कमी) 16.00

एकुण (ड+इ) 443.635
फ पणूण व बांधकामाधीन आंतरखोरे वळण योजनांचा तपशील

1)   आयात 1147.854
2)   गनयात -159.11

ज प्रस्तावीत आंतरखोरे वळण योजनांचा तपशील
1)    आयात 0
2)   ननयात 0
एकुण (फ+ज) 988.74

अ.क्र. तपशील पाणीवापर/दलघमी
अ पणूण व बांधकामाधीन  प्रकल्प

1)    जसर्न क्षमता 2000 हे.पेक्षा िंास्त 562.93
2)   जसर्न क्षमता 2000 हे.पेक्षा कमी 427.635
एकुण 990.57

ब प्रस्तागवत भगवष्यकालीन प्रकल्पांचा तपशील
1)    जसर्न क्षमता 2000 हे.पेक्षा िंास्त 0
2)   जसर्न क्षमता 2000 हे.पेक्षा कमी 16.00

एकुण 16.00
एकुण एकंदर (अ+ब) 1006.57

गोर्वारा

गोर्वारा

          खंड-2 उपखोरे गनहाय जलिंंपत्ती प्रकल्पाचा गवकािं आराखडा-2030

                         उपखो-याचे नावः- तापी दक्षीण
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अ.क्र. तपशील एकूण वार्षर्क पाणी वापर (दलघमी)

अ पाणी उपलब्धता
1 उपलब्ध पाणी  1)७५%नवश्वासाहव  =1997.28 mm3  2) 50% नवश्वासाहव    =2649.81 mm3             3) 

लवाद मयादा   =  754.35 mm3                   यापैकी कमी असेल ते
754.35

2 आयात

अ)प्रकल्पातनू 1147.854
ब)नैसर्गगक नरत्या (नगरणा आमदा कालव्यातनु भोकरबारी धरणासाठी) 0
क) अन्य खो-यातनु 0

3 ननयात ५४.९०+८.३२+९५.८९=१५९.११ -159.11
4 पनुवापर (Recyling) 58.550
5 पनुउवदभव (Regeneration) 60.2600

एकुण उपलब्धता 1861.904
ब) पाणी वापर
1 पणुव व बांधकामाधीन प्रकल्प :

माठे व  मर्धयम प्रकल्प 562.87
लघ ुपाटबंधारे प्रकल्प 427.215

2 इतर खो-यातील प्रकल्पातनु आयात 1147.854
3 इतर खो-यातील प्रस्तानवत आयात 0
4 इतर खो-यातील नयात (िंळगाव -घरगतुी+औद्वोनगकव नगरणा सब बेनसन जसर्न उप खो-यातील पाणी वापर) -159.11

उपखो-यातील पाणी वापर 1978.829
क) गनयोजना िंाठी गशल्लक -116.925

भपुषृ्ठावरील जललेखा - गोर्वारा    2015   एकक : दलघमी
उपखो-याचे नावः- तापी दक्षीण
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अ.क्र. तपशील एकूण वार्षर्क पाणी वापर (दलघमी)

अ पाणी उपलब्धता
1 उपलब्ध पाणी  1)७५%नवश्वासाहव  =1997.28 mm3  2) 50% नवश्वासाहव    =2649.81 mm3             3) 

लवाद मयादा   =  754.35 mm3                   यापैकी कमी असेल ते
754.35

2 आयात

अ)प्रकल्पातनू 1147.854
ब)नैसर्गगक नरत्या 0
क) अन्य खो-यातनु 0

3 ननयात ५४.९०+८.३२+९५.८९=१५९.११ -159.11
4 पनुवापर (Recycling) 95.672
5 पनुउवदभव (Regeneration) 60.26

एकुण उपलब्धता 1899.026
ब) पाणी वापर
1 पणुव व बांधकामाधीन प्रकल्प :

माठे व  मर्धयम प्रकल्प 562.93
लघ ुपाटबंधारे प्रकल्प 443.635

2 इतर खो-यातील प्रकल्पातनु आयात 1147.854
3 इतर खो-यातील प्रस्तानवत आयात 0
4 इतर खो-यातील नयात (िंळगाव -घरगतुी+औद्वोनगकव नगरणा सब बेनसन जसर्न उप खो-यातील पाणी वापर) -159.11

उपखो-यातील पाणी वापर 1995.31
क) गनयोजना िंाठी गशल्लक -96.284

उपखो-याचे नावः- तापी दक्षीण
भपुषृ्ठावरील जललेखा - गोर्वारा    2030    एकक : दलघमी
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ननयात
वळण योजना 
गगरणा उपखोरे

वळण यॊजना गगरणा 
उप खॊरे

1 घरगतुी 0.000 -54.900 146.000

2 औदयोनगक 0.000 -8.320 163.520

3 जसर्न 76.471 -95.890 679.224

एकुण 76.471 -159.110 988.744

पाणी वापराचा तपगशल एकूण पाणीवापर

मॊठे व मध्यम प्रकल्प लघ ुपाटबंधारे प्रकल्प आयात गनयात

1 घरगतुी 69.760 0.000 200.900 -54.900 215.760

2 औदयोनगक 11.170 0.000 171.840 -8.320 174.690

3 जसर्न 385.930 443.631 775.114 -95.890 1508.785

4 बाष्पीभवन 96.010 0.000 0.000 0.000 96.010

एकुण 562.870 443.631 1147.854 -159.11 1995.245

मंिंरू पाणीवापर व प्रस्तानवत वळण योिंनेच्या पाणीवापरार्ा तपशील     दलघमी.

अ.क्र.

मंजरू पाणीवार प्रस्तागवत वळण योजनेचा पाणीवापर

आयात
वळण योजना

 तापी (मध्य) उपखोरे

200.900

171.840

698.643

1071.383

उपखो-याचे नावः- तापी दक्षीण
           प्रस्तागवत वळण योजनेच्या पाणी वापराचा तपशील     िंन 2030       (दलघमी.)

अ.क्र. पाणी वापराचा तपगशल एकूण पाणीवापर
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ननयात
वळण योजना 
गगरणा उपखोरे

वळण यॊजना गगरणा उप 
खॊरे

1 घरगतुी 0.000 -54.900 146.000

2 औदयोनगक 0.000 -8.320 163.520

3 जसर्न 76.471 -95.890 679.224

एकुण 76.471 -159.110 988.744

पाणी वापराचा तपगशल एकूण पाणीवापर

मॊठे व मध्यम प्रकल्प लघ ुपाटबंधारे प्रकल्प आयात गनयात

1 घरगतुी 69.760 0.000 200.900 -54.900 215.760

2 औदयोनगक 11.170 0.000 171.840 -8.320 174.690

3 जसर्न 385.930 427.215 775.114 -95.890 1492.369

4 बाष्पीभवन 96.010 0.000 0.000 0.000 96.010

एकुण 562.870 427.215 1147.854 -159.11 1978.829

मंजरू पाणीवार

अ.क्र.

प्रस्तागवत वळण योजनेचा पाणीवापर

आयात
वळण योजना

 तापी (मध्य) उपखोरे

200.900

171.840

698.643

1071.383

मंिंरू पाणीवापर व प्रस्तानवत वळण योिंनेच्या पाणीवापरार्ा तपशील     दलघमी.

           प्रस्तागवत वळण योजनेच्या पाणी वापराचा तपशील     िंन 2015       (दलघमी.)
उपखो-याचे नावः- तापी दक्षीण

अ.क्र. पाणी वापराचा तपगशल एकूण पाणीवापर
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ज्या खोऱ्यातून 
पाणी आवक 
प्रस्तागवत आहे 

त्या खोऱ्याचे नांव

गनयोजीत पाणी 
आवक (दलघमी)

शेरा 
(प्रवाही/उपिंा) 

(उंचीिंह)

ज्या उपखो-यात 
पाणी गनयात 
प्रस्तागवत आहे 

त्या खोऱ्याचे नांव

गनयोजीत 
पाणी 
जावक 

(दलघमी)

शेरा 
(प्रवाही/उपिंा) 

(उंचीिंह)

1 हतनरु प्रकल्प तापी नदीमधनू एदलाबाद व 81 गावे  ( 
बोदवड व तळवेल गट  ) घरगतुी पाणी वापर, आयात 
(पणूव झालेली योिंना)

तापी मर्धय 4.12 उपसा

- - -

2 हतनरु प्रकल्प तापी नदीमधनू औष्णीक नविं कें द्र 
नदपनगर औद्यीगक  पाणी वापर, आयात             
(पणूव झालेली योिंना)

तापी मर्धय 44.66 उपसा

3 हतनरु प्रकल्प तापी नदीमधनू .ऑडवनन्स फॅक्टरी, 
वरणगांव औद्यगीक  पाणी वापर, आयात             
(पणूव झालेली योिंना)

तापी मर्धय 4.64 उपसा

घरगतुी

4 एम.आय.डी.सी. िंळगांव                                    
औद्यगीक  पाणी वापर, आयात                         
(पणूव झालेली योिंना)

तापी मर्धय 17.86 उपसा

5 िंळगांव निंल्हा स्टार्व फॅक्टरी, िंामनेर                 
औद्यगीक  पाणी वापर, आयात                         
(पणूव झालेली योिंना)

तापी मर्धय 6.25 0

आयात गनयात
फ. पणूण बांधकामधीन आंतरखोरे वळण योजनाचा तपशील

तक्ता क्र. 6

वळण योजनेचे नांवअ.
क्र.
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ज्या खोऱ्यातून 
पाणी आवक 
प्रस्तागवत आहे 

त्या खोऱ्याचे नांव

गनयोजीत पाणी 
आवक (दलघमी)

शेरा 
(प्रवाही/उपिंा) 

(उंचीिंह)

ज्या उपखो-यात 
पाणी गनयात 
प्रस्तागवत आहे 

त्या खोऱ्याचे नांव

गनयोजीत 
पाणी 
जावक 

(दलघमी)

शेरा 
(प्रवाही/उपिंा) 

(उंचीिंह)

आयात गनयातवळण योजनेचे नांवअ.
क्र.

6 नगरपानलका, भुसावळ                                   
घरगतुी  पाणी वापर, आयात                                ( 
पणुव झालेली योिंना )

तापी मर्धय 13.5 उपसा

7 वरणगांव व र्ार गांवे                                          
घरगतुी  पाणी वापर, आयात                                ( 
पणुव झालेली योिंना )

तापी मर्धय 1.4 उपसा

8 ममरुाबाद व पार्  गांवे                                          
घरगतुी  पाणी वापर, आयात                                ( 
पणुव झालेली योिंना )

तापी मर्धय 0.44 उपसा

9 भादली व आठ  गांवे                                          
घरगतुी  पाणी वापर, आयात                                ( 
पणुव झालेली योिंना )

तापी मर्धय 1.01 उपसा

10 नगरपानलका, अमळनेर                                  
घरगतुी  पाणी वापर, आयात                                ( 
पणुव झालेली योिंना )

तापी मर्धय 8.06 उपसा

11 मर्धय रेल्वे , भुसावळ                                   
औद्यागीक  पाणी वापर, आयात                           ( 
पणुव झालेली योिंना )

तापी मर्धय 12.3 उपसा
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ज्या खोऱ्यातून 
पाणी आवक 
प्रस्तागवत आहे 

त्या खोऱ्याचे नांव

गनयोजीत पाणी 
आवक (दलघमी)

शेरा 
(प्रवाही/उपिंा) 

(उंचीिंह)

ज्या उपखो-यात 
पाणी गनयात 
प्रस्तागवत आहे 

त्या खोऱ्याचे नांव

गनयोजीत 
पाणी 
जावक 

(दलघमी)

शेरा 
(प्रवाही/उपिंा) 

(उंचीिंह)

आयात गनयातवळण योजनेचे नांवअ.
क्र.

12 आर.पी.डी. भुसावळ                                    
औद्यागीक  पाणी वापर, आयात                           ( 
पणुव झालेली योिंना )

तापी मर्धय 1.07 उपसा

13 वरणगांव तळवेल उपसा जसर्न योिंना                 
जसर्न पाणी वापर  आयात                        भुसावळ 
तालकुा 11606 हे.                                बोदवड 
तालकुा 1351 हे.                              घरगतुी पाणी 
वापर, भुसावळ तालकुा

तापी मर्धय

                                  
        67.81*                                
                          

35.53*

उपसा

14 बोदवड पनरसर उपसा जसर्न योिंना                 
जसर्न पाणी वापर आयात                                   
बोदवड तालकुा 17712 हे.                                
िंामनेर तालकुा 6557 हे.                                  
मोताळा तालकुा  630 हे.

तापी मर्धय 116.28 उपसा

15 भागपरू उपसा जसर्न योिंना                          
जसर्न व घरगतुी पाणी वापर आयात

तापी मर्धय 238.800 उपसा

16
नगरणा प्रकल्पांच्या िंामदा कालव्यातनू भोकर बारी 
मर्धयम प्रकल्पात जसर्नासाठी आयात                     
(पणूव झालेली योिंना)

नगरणा उपखोरे 8.591* प्रवाही.
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ज्या खोऱ्यातून 
पाणी आवक 
प्रस्तागवत आहे 

त्या खोऱ्याचे नांव

गनयोजीत पाणी 
आवक (दलघमी)

शेरा 
(प्रवाही/उपिंा) 

(उंचीिंह)

ज्या उपखो-यात 
पाणी गनयात 
प्रस्तागवत आहे 

त्या खोऱ्याचे नांव

गनयोजीत 
पाणी 
जावक 

(दलघमी)

शेरा 
(प्रवाही/उपिंा) 

(उंचीिंह)

आयात गनयातवळण योजनेचे नांवअ.
क्र.

17
नगरणा प्रकल्प जसर्न पाणी वापर आयात               
अमळनेर तालकुा 6042 हे.                                
पारोळा तालकुा 2137 हे.

नगरणा उपखोरे 67.88 प्रवाही.

18 ननम्न तापी प्रकल्प जसर्न पाणी वापर 
अमळनेर तालकुा 12732 हे.                                
पारोळा तालकुा 1400 हे.                                     
जसदखेडा तालकुा 809 हे.
 (टप्पा-1 निुंार)

तापी मर्धय
81.979
9.014
5.209

उपसा

19 ननम्म तापी प्रकल्प                                               
औद्योनगक पाणी वापर  आयात 
महािंनको औद्योनगक दोंडाईर्ा 
(टप्पा-1 निुंार)

तापी मर्धय 80.560 उपसा -

20 ननम्न तापी प्रकल्प घरगतुी पाणी वापर 
अमळनेर तालकुा                              
 (टप्पा-1 निुंार)

तापी मर्धय 36.000 उपसा -
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ज्या खोऱ्यातून 
पाणी आवक 
प्रस्तागवत आहे 

त्या खोऱ्याचे नांव

गनयोजीत पाणी 
आवक (दलघमी)

शेरा 
(प्रवाही/उपिंा) 

(उंचीिंह)

ज्या उपखो-यात 
पाणी गनयात 
प्रस्तागवत आहे 

त्या खोऱ्याचे नांव

गनयोजीत 
पाणी 
जावक 

(दलघमी)

शेरा 
(प्रवाही/उपिंा) 

(उंचीिंह)

आयात गनयातवळण योजनेचे नांवअ.
क्र.

21 ननम्न तापी प्रकल्प जसर्न पाणी वापर 
अमळनेर तालकुा 1690 हे.     

अमळनेर तालकुा घरगतुी पाणी वापर 
 (टप्पा-2निुंार)

तापी मर्धय
10.881*

17.25*
उपसा -

22 सरुवाडे िंांफळ उपसा जसर्न योिंना 
बरुझड व कोठारे योिंना                                 
जसर्न पाणी वापर आयात

तापी मर्धय 2.700 उपसा - 178 मी

23 सलुवाडे िंांफळ उपसा जसर्न योिंना
िंांफळ धरण                                                     
जसर्न पाणी वापर आयात

तापी मर्धय 161.940 उपसा - 132 मी

24 सरुवाडे िंांफळ उपसा जसर्न योिंना (परुमेपाडा  
कुलथे, कनोली, भवानी, जपपळे, शेवगे.)                
जसर्न पाणी वापर आयात

तापी मर्धय 43.900 उपसा - 296 मी

25 सलुवाडे िंांफळ उपसा जसर्न योिंना
जशदखेडा तालकुा पाणीपरुवठा                           
घरगतुी पाणी वापर आयात

तापी मर्धय 2.250 उपसा

26 प्रकाशा बरुाई उपसा जसर्न योिंना 
शनन मांडळ प्रकल्प                                             
जसर्न पाणी वापर आयात

तापी मर्धय 2.070 उपसा - 288 मी

C:\Users\Window8.1\Desktop\tapi (south) chapters submission 010716\Khand 2 dt.29.06.2016Khand 2 dt.29.06.2016 26



ज्या खोऱ्यातून 
पाणी आवक 
प्रस्तागवत आहे 

त्या खोऱ्याचे नांव

गनयोजीत पाणी 
आवक (दलघमी)

शेरा 
(प्रवाही/उपिंा) 

(उंचीिंह)

ज्या उपखो-यात 
पाणी गनयात 
प्रस्तागवत आहे 

त्या खोऱ्याचे नांव

गनयोजीत 
पाणी 
जावक 

(दलघमी)

शेरा 
(प्रवाही/उपिंा) 

(उंचीिंह)

आयात गनयातवळण योजनेचे नांवअ.
क्र.

27
प्रकाशा बरुाई उपसा जसर्न योिंना              
जसर्न पाणी वापर आयात

तापी मर्धय 18.660 उपसा - 476 मी

28 प्रकाशा बरेॅिं 
नंदरूबार शहारास औद्योनगक वापरासाठी                
जसर्न पाणी वापर आयात

तापी मर्धय 4.500 उपसा

29 प्रकाशा बरेॅिं 
ननम्बेल व आसागे प्रकल्प                                   
जसर्न पाणी वापर आयात

तापी मर्धय 20.740 उपसा

30 वाघरू धरणातनू िंळगांव म.न.पा. साठी                 
घरगतुी पाणी वापर  ननयात

नगरणा 54.90
उपसा Static 

( 22 m Head)

31 वाघरू धरणातनू िंळगांव                              
औदयोनगक वापरासाठी ननयात

नगरणा 8.32
उपसा Static 

( 22 m Head)

32
वाघरू धरणातनू जसर्नासाठी ननयात नगरणा 95.89 प्रवाही

एकुण 1147.854 159.11

* Utilizationn ofwater not  allocated in Revised  Tapi Master Plan (March 2012)
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