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पांझरा उपखोरे 

 तावना :-  

 या उपखोऱ्याची पाझंरा ही मुख्य नदी असून ितचा उगम सहयादर्ी ड गर रागेंतील जा त 

पावसाच्या देशात होतो व पुढे अवषर्ण वण के्षतर्ातून वाहत जाऊन ही नदी तापी नदीस िमळते . तापीच्या 

उपनदंयापैकीच पाझंरा ही एक उपनदी आहे.पाझंरा नदीवरची फड पध्दती पार ाचीन असुन िवकसीत 

आहे व अजूनही वापरात आहे. या उपखोऱ्याचे भौगोलीक के्षतर् 508587 हेक्टर असून लागवडी लायक 

के्षतर् 144892 हेक्टर (28.49 %) एवढे आहे.या उपखो-यात धुळे जळगावं व नािशक या तीन 

िज हयातील 5 तालुक्यात 2 शहरे व 785गावे येतात. 

अ.कर्. उपखोऱ्यातील िज हे उपखोऱ्यातील तालुके 
1 धुळे धुळे,साकर्ी,िंशदखेडा 
2 जळगावं अंमळनेर 
3 नािशक मालेगाव 

 हे उपखोरे 18 पाणलोटानंी बनलेले असून यातील सवर् पाणलोट के्षतर् अवषर्ण वण आहेत . या 

उपखोऱ्यातील वनके्षतर् 95018 हेक्टर असून त्याची टक्केवारी 18.68एवढी आहे  

 उपनदया :- 

हे उपखोरे जामखेडी, काननदी, उमरानाला,काटगलनाला, खारानाला या पाझंरेच्या मुख्य 

उपनदयानंी बनलेले आहे. 

 भू शा तर्ीय रचना  :-  

 उपखोऱ्यात मुख्यत्वे ला हा थरापासून तयार झालेला बहू तरीय दिक्षण कातळाचा खडक 

(डेक्कन टॅर्प तर) आढळतो व त्यात भरीत-कुहरी बेसा टचे ाब य आहे. त्यावर  अलीकडील काळात 

थािनक नदयाचं्या काठावर व त्यापुवीर्च्या काळात तापी नदीच्या काठावर ंशामुळे तयार झालेला 

गाळाचा देश आढळतो . त्यात टोळ, वाळूबरोबर माती व पोयटयाचा सुध्दा अंतभार्व आहे.बहू तरीय 

दिक्षण कातळाच्या खडकातील तरात शैलिभ ी (Dykes) सुध्दा आहेत. 
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1.4  जमीनीचा पोत व सुयोग्य िपके :- 

या उपखो-याच्या भौगोिलक के्षतर्ापैकी जवळजवळ 46.47 % के्षतर् शेतीसाठी योग्य आहे. येथील 

बहुताशंी जमीनी भारी ते मध्यम पोताच्या व खोल आहेत. या जिमनीवर कापूस, ज्वारी बाजरी, गहू, 

भईुमूग, सोयाबीन, ऊस, केळी, दर्ाके्ष तसेच भाजीपाला ही िपके चागंले उत्पादन देतात. 

1.5 जलसंप ी िवकास आराखडा  :  

पाझंरा उपखोऱ्यात िनयोजनासाठी लवादा माणे 200 दलघमी पाणी उपल ध आहे. अन्य 

खोऱ्यातुन आयत 90.80 दलघमी असुन एकूण पुणर्वापर 49.56 दलघमी इतका आहे. एकूण उपल ध 

पाणी  340.36 दलघमी आहे. 

या तुलनेत पुणर् व बाधंकामधीन क पाचा जलसाठा ह 258.26 दलघमी असून त्या ारे 

िनयोजीत केलेला पाणीवापर हा 245.28 दलघमी इतका आहे.  

 वरील व तुि थती िवचारात घेता पाझंरा उपखोऱ्यात 250 हेक्टर लाभ के्षतर्ावरील कोणताही 

राज्य तरीय िंसचन क प तािवत नाही. सदर उपखोऱ्यात मध्य तापी उपखोऱ्यातून  तािवत  

सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा िंसचन योजनेच्या माध्यमातुन 4.75 दलघमी इतके ज्यादा पाणी 

उपल ध होणार आहे. 

1.6 जल यव थापनेचा आराखडा :- 

 पाझंरा उपखोऱ्यात 75% िव वासहर्तेने ित हेक्टरी पाण्याची उपल धता 862.22 घमी इतकी 

आहे. त्यामुळे सदर खोरे सवर् साधरण या वगार्त मोडते. 

 कोणत्याही अंतर खोरे थलातंराच्या योजना या उपखोऱ्याशी सबंधीत नाही. िंसचन के्षतर्ातील 

पाणी वापराची कायर्क्षमता वाढवण्यासाठी शेतकऱ्याचं्या सहभागातुन िंसचन यव थापनाची कायर्पध्दती  

भावी ठरली आहे.या उपखोऱ्यातील फड िंसचन यव थापन पध् दत ही न्या य पाणी वाटपाची उत्कृ ठ 

पध् दत आहे. 

  िसचंन यव थेची फड पध् दत सामािजक आिण तािंतर्क अंगे तपासून आजच्या काळाशी आिण 

उि टाशंी सुसगंत अशी नवी यव था बसिवणे आव यक वाटते. त्यासाठी शेतकऱ्याचं्या पाणी वापर 
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सं था थापन करुन त्यानंा घनमापन पध् दतीने पाणी  पुरवठा के यास पाणी वापराच्या कायर्क्षमतेत 

लक्षणीय वाढ होवनू भिव यातील वाढत्या पाणी मागणीचा सामाना करणे शक्य होईल. त्या माणे या 

उपखोऱ्यात सु म िंसचनावर भर देणे गरजेचे आहे. सध्या सुमारे 53400 हेक्टर के्षतर्ावर सु म िंसचन 

पध् दती राबिवण्यात येते आराखडयानुसार 2030 सालापयर्त सुमारे 102400 हेक्टर के्षतर् सु म 

िंसचनाखाली आणण्याचे िनयोजन आहे. 

 या उपखोऱ्यात दोन शहरी कदर् आहेत. या िठकाणी िवतरण यव था पाईप लाईन ारे होत 

असली .तरी मीटर ारे पाणी मोजणी होत नाही. पाणी नाश टाळण्यासाठी महानगर पािलका यानंी मीटर 

ारे पाणी वाटपाचे िनयोजन के यास होणाऱ्या पाणी गळतीचे  माण कमी होऊन पाणी वापराची 

कायर्क्षमता वाढेल. नागरी यव थेवरील साडंवाण्यावर कर्ीया करुन ते पुनवार्परासाठी उपल ध करणे 

गरजेचे आहे. 

1.7 आप ी यव थापन आराखडा  :- पुर यव थापन 

 धुळे शहराच्या वरील बाजूस साधारणत:  30 िक.मी.अंतरावर िन न पाझंरा (अक्कलपाडा) धरण 

आहे. या धरणातुन सोडले या िवसगार्मुळे धुळे शहर व धरण यामधील मुक्त पाणलोट के्षतर्ातील पडले या 

पावसामुळे पूर पिर थीती िनमार्ण होते. सदर पूर पिर थीती हातळण्याकरीता शासनास पुरेसा वळे 

िमळतो. या उपखोऱ्यात ार नसले या धरणाचंी सखं्या मोठी आहे. उपखोऱ्यातील गती पथावरील  

अक्कलपाडा धरणाला ारयुक्त साडंवे आहेत. 

 महारा टर्ातील धरणे पूर िनयंतर्णाकरीता बाधंलेली नाहीत. ार नसले या धरणाचं्या बाबतीत पूर 

िनयंतर्णाबाबतीत काहीही िनयंतर्ण करता येत नाही. त्यामुळे स टबर मध्ये धरण पुणर् क्षमतेने भरलेले 

असताना वरुन येणारा िवसगर् पूणर् पणे खाली सोडण्यािशवाय पयार्य राहत नाही. ऑग ट 2006 मधील 

पूर हा नजीकच्या कालावधीतील मोठा पूर होता. नदीपातर्ामधे होणारी अितकर्मणे टाळण्यासाठी सबंधीत 

थािनक वराज्य सं थानंी( महापािलका, नगर पािलका, गर्ामपचंायत, इ.)  िदनाकं 21/1/89 च्या 

शासन िनणर्यानुसार जलसपंदा िवभागाच्या मदतीने पूर रेषेची आखणी करुन दर 5 वषार्नी ितचे 
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पुनिर्वलोकन करणे गरजेचे आहे.तसेच पूर वण गावामंध्ये धोक्याची सुचना देणेसाठी यव था करणे 

गरजेचे आहे. 

 

1.8 जल गुणवता सं- िनयंतर्ण आराखडा :- 

 पाझंरा उपखोऱ्यातील पाण्याची गुणव ा ही सवर् साधारण असून िकर्या के याखेरीज पाण्याची 

गुणव ा िपण्या योग्य नाही. धुळे महानगरपालीका के्षतर्ातील नदीत सोडण्यात येणारे साडंपाणी हे 

दूषणाचे मुख कारण आहे. सदर उपखोऱ्यात मोठया माणात औदयोिगक िवकास नस यामुळे, 

औ ोिगक के्षतर्ामुळे होणारे जल दूषणाचे माण अत्य प आहे. 

 या उपखोऱ्यात धुळे हे एकमेव मोठे शहर असून तेथे साडंपाण्यावर िकर्या करण्यासाठी पुरेशा 

क्षमतेची कर्ीया कदेर् िवकसीत झालेली नाहीत.  

 सदर उपखोऱ्यात महारा टर् दूषण मंडळा तफ पाझंरा कान सहकारी साखर कारखाना थळी 

भपुृ ठावरील पाण्याच्या गुणव ेचे स-ंिनयंतर्ण केले जाते. महारा टर् दूषण मंडळाने जल गुणव ा 

िनयतंर्णाचा आराखडा वतंतर्पणे तयार करावा व त्याची भावी पणे अंमलबजावणी करावी. 

1.9 भुजल आराखडा :- 

 पाझंरा उपखोऱ्यातील 60%  भभुागात पुरभर्रण करण्यायोग्य आहे. उपखोऱ्यात मुख्यत्वे ला हा  

थरापासुन तयार झाललेा बहू तरीत दिक्षण कातळाचा खडक (Deccan Trap) आढळतो. तसेच 

अलीकडील काळात थािनक नदयाचं्या काठावर तयार झाललेा गाळाचा देश आढळतो. सदर गाळाचा 

भाग पुनभर्रणास अनुकुल असून त्यािठकाणी कृितर्म पुनभर्रणाच्या योजना राबिवणे गरजेच आहे. 

 GEC ( ९७) -२०११ च्या अहवाला नुसार उपखोऱ्याची वािर्षक पुनभर्रण क्षमता 304 दलघमी इतकी 

आहे. वािर्षक पुनभर्रणाच्या 70 %   इतका हणजेच 212.80 दलघमी भजूलाचा वापर करणे तावीत 

आहे.या तुलनेत सध्या 182 दलघमी इतका वािर्षक भजुलाचा वापर होत आहे. या उपखोऱ्यात 18 

पाणलोट के्षतर् असून त्यापैकी 16 पाणलोट के्षतर् सुरिक्षत आहेत. 
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 आतापयत 104975 हेक्टर के्षतर्ावर पाणलोट िवकासाची कामे झाली असून अजून 80943 हेक्टर 

के्षतर्ावर ाधान्याने पाणलोट िवकासाची कामे करणे गरचेचे आहे. उपखोऱ्यात लाभके्षतर्ात 3752 व 

लाके्षतर्ाबाहेर 27494 अशा एकूण 31246 िवहीरी आहेत. या यितरीक्त उपखोऱ्यात 2050 (0.015 ती 

िवहीर या माणे) नवीन िवहीरी घेणे शक्य आहे. 

 िवकसीत व अितिवकसीत पाणलोट के्षतर्ामध्ये पाझर तलाव , गाव तलाव, िसमेट बधंारे इत्यादी 

ारे पुनभर्रण मोहीम हाती घेणे आव यक आहे. तसेच िरचाजर् शा ट,टेर्च कम िरचाजर् शा ट पध्दती ारे 

भजुल पुनभर्रण करणे आव यक आहे. 

1.10 जललखेा 
 पुनर्उ व, शेजारील खोऱ्यातील पाणी आयात व िनयार्त िवचारात घेऊन भ-ूपृ ठावरील व भ-ू
जला ारे उपल ध पाणी व वगर् िनहाय गरजा याचंा लेखा-जोखा पुढील माणे आहे. 
भू-पृ ठावरील पाणी :  
                    (एकक : दलघमी) 

अ) उपल ध पाणी सन 2016 सन 2030 पुणर् व 
बांधकामाधीन 
क पानुसार 

1) लवादा माणे  िव वासाहर् येवा 200 200 200 
2) खोऱ्यातून आयात*    

 अ. क पातून मध्ये  तापी 
खोऱ्यातुन(सुलवाडे बरेॅज) 

60.62 70. 36 60.62 

3) पुनर्उ व (Regeneration) 22.84 31.87 0.00 
4) पुनवार्पर (Recyclling) 9.65 49.56 49.56 
5) इतर खोऱ्यात िनयार्त # -84.54 -84.54 -84.54 

 एकूण पाण्याची उपल धी 208.57 267.25 310.18 
ब) पाणी वापर त्यक्ष 

पाणी वापर 
भिव यकालीन 
पाणी वापर 

 

1) घरगुती  29.94 83.88 21.53 
2) औ ोगीक 1.5 42.43 8.50 
3) शेतीसाठी 177.13 140.94 169.97 

 एकूण पाणी वापर 208.57 267.25 200 
क) िश लक पाणी  0 0 110.18 
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भू-जल : 
 
अ) उपल ध पाणी सन 2010 सन 2030 

1) नक्त उपल ध पाणी 304 304 
2) वापरण् यास उपल ध पाणी (70 टक् के) 212.80 212.80 

ब) वापर  
1) घरगुती 45 150.12 
2) औ ोगीक 0 0 
3) शेतीसाठी 137. 137 

 एकूण 182 287.12 
क) िश लक पाणी 30.8 -74.32 

 

1.11 महारा टर् जल िनयामक ािधकरण, मंुबई यांचे सहमतीसाठी क प :- 

 सदर उपखोऱ्यातील सवर् करणे हे 2005 पूवीर् हणजेचे महारा टर् जल िनयामक ािधकरण मंुबई 

याचं्या थापनेपुवीर्चे  अस याने सदर मािहती "िनरंक "आहे. 

1.12 भिव य कालीन  मागर्दशर्क सुचना :- 

1)उपखोऱ्यातील 60 %  भभुाग हा भजूल सवंधर्न करण्यायोग्य आहे. जलसधंारण कामावर िवषेश भर 

देणे आव यक आहे . 

2)अन्न धान्य बाबतीत हे उपखोरे वयंपूणर् आहे. उपखोऱ्यातील जमीनीस व हवामानास अनुकूल असे 

कडधान्य,गळीतधान्य(भईूमूग, तीळ,इ.) ,केळी, इ.िपके सु म िंसचना ारे घेणे गरजेचे आहे. 

3)या उपखोऱ्यात 14570 हेक्टर के्षतर्ावर फळबाग लागवड आहे. शीतगृहे व पॅकींग इंडि टर्जची मोठी 

गरज आहे. 

4)भपू ठावरील उपल ध पाणी (लवादा माणे) व पूणर् व चालू क पामधील पाणी वापर याचा िवचार 

करता नवीन क पासाठी पाणी उपल ध नाही . तथािप िपण्याचे पाणी व थािनक गरजाचंा िवचार करता 

िवखुरले या वरुपात सरासरी िव वासाहर्तेचा िवचार करुन छोटे पाणी साठे िनमाणर् करता येतील. 
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5) या उपखोऱ्यातील समन्यायी पाणी वाटप: फड िंसचन पध्दतीचे आजच्या काळाशी आिण उिद टाशंी 

सुसगंत अशी नवी यव था िनमार्ण  करुन फड पध्दतीची पुन थार्पना करणे गरजेचे आहे. 

6) उपखोऱ्यातील औ ोिगकीकरण व नागरीकरण हे तुलनेने कमी आहे. पाझंरा नदीच्या काठावर 

वसले या धुळे शहराच्या साडंपाण्याचा पुनवार्पर करणे आव यक आहे. 

7) धुळे शहरातील पाणी िवतरणामध्ये गळती व पाणीचोरी  मुळे पाण्याचा अप यय होत आहे. त्याकरीता 

शहरी भागात मीटरने पाणी मोजणी करुन पाणी पुरवठा करणे गरजेचे आहे. 

8) उपखोऱ्यात मयार्िदत पाणी उपल धते मुळे पारंपारीक पीक पध्दतीत बदल करुन कमी पाण्यात जा त 

उत्पन्न देणारे पीक घेणे आव यक आहे. 

9)उपखोऱ्यात औ ौिगकीकरण अत्य प अस याने पाण्याची गुणव ा ही सवर्  साधारण आहे. भिव यात  

पाण्याची गुणव ा चागंली राहण्यासाठी महारा टर् दूषण िनयंतर्ण मंडळाने आव यक ती कायर्वाही करणे 

गरजेचे आहे.  
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पांझरा उपखोरे 
खंड - 2  
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खंड-2 उपखोरे िनहाय जलसंप ी क पाचा िवकास आराखडा  

 उपखोऱ्याचे नाव:- पांझरा         
तक्ता कर्. 1 

अ. पणूर् व बांधकामाधीन क प ( िंसचन क्षमता 2000 हे. पेक्षा जा त) 
वािर्षक िनयोिजत पाणी वापर (दलघमी) 

अ. 
कर्.  

क पाचे नाव (िज हा) 
. मा. 
िदनांक 

म.ज. िन. 
ा. 

मान्यता 
िदनांक 

िंसचन 
बा पी 

भवनासह 
घरगतुी 

औ ो
िगक  

इतर 
अन्य 

खो-यात 
वळण 

एकूण शेरा 

  पणूर् झालेले क प                    
  मोठे क प                   
 िनरंक  
 एकूण पणूर् मोठे क प          
  मध्यम क प                  
1 मालनगाव मध्यम क प 07/08/1963 लागू नाही 6.68 0 0 0 0 6.68  

2 पांझरा मध्यम क प 1966 लागू नाही 35.63 0 0 0 0  35.63  

3 सोनवद मध्यम क प 12/07/1979 लागू नाही 10.23 1.57 0 0 0  11.80  
 एकूण मध्यम क प   52.54 1.57 0 0 0 54.11  

 
एकुण मोठे व मध्यम 
पणूर् क प  

 
52.54 1.57 

0 0 0 
54.11

 
 
 

वािर्षक िनयोिजत पाणी वापर बा पी भवनासह (दलघमी) 
अ 
कर्.  

क पाचे नाव (िज हा) 
. मा. 
िदनांक 

म.ज. िन. 
ा. 

मान्यता 
िदनांक 

िंसचन 
 

घरगतुी 
औदयो 
िगक  

इतर 
अन्य 

खो-यात 
वळण 

एकूण शेरा

  बांधकामाधीन क प                    

  मोठे क प                   

 िनरंक 

 
एकूण  

बांधकामाधीन मोठे क प 
         

  मध्यम क प                

1 िन न पांझरा मध्यम क प 30/01/1984 लागू नाही 55.245 13.225 8.50 0 0 76.97  

2 जामखेडी मध्यम क प 20/10/1992 लागू नाही 13.93 0 0 0 0 13.93  

  एकुण     69.175 13.225 8.5 0 0 90.90   

 
एकुण मोठे व मध्यम 
बांधकामाधीन क प   121.715 14.795 8.50 0 0 145.01  
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तक्ता कर्.2 
 

ब:- तािवत भिव यकािलन क पाचा तपशील ( िंसचन क्षमता 2000 हे. पेक्षा जा त) 
वािर्षक िनयोिजत पाणी वापर (दलघमी) 

अ.कर्.  
क पाचे नाव 
(िज हा) 

. मा. 
िदनांक 

म.ज. िन. 
ा. मान्यता 
िदनांक िंसचन घरगतुी औदयोिगक इतर 

अन्य खो-यात 
वळण 

एकुण 

  मोठे क प                 
  िनरंक -- -- -- -- -- -- -- 0 

  मध्यम क प                 

  िनरंक -- -- -- -- -- -- -- 0 

  एकुण िनरंक -- -- *-- -- -- -- -- 0 

 
तक्ता कर्. 3 

 

क: नदी पातर्ातनु होणारा पाणी वापर 

अ.कर्. नदीचे नाव परवाना संख्या/ के्षतर् हे. 
मंजरू पाणी वापर 

(दलघमी) 

तािवत पाणी वापर 

(दलघमी) 

एकूण 

(दलघमी) 

 1 पांझरा नदी   165 (209.12 हे.) 3.76 -- 3.76 

 2 फड पध्दतीचे बंधारे 1180.06 हे. 8.46  8.46 

   एकूण   12.22 -- 12.22 

            
                                                                       तक्ता कर्.4 
 

ड: पणुर् व बांधकामधीन क प (िंसचन क्षमता 2000 हे. पेक्षा कमी) 
अ.कर्. तपशील क प संख्या एकूण वािर्षक पाणी वापर 

(दलघमी) 
पणुर् 29 43.79 1 राज्य तरीय क प 

बांधकामाधीन 02 4.54 
2 थािनक तरीय 

क प 
 2115 122.87 

 एकूण  2146 171.20 
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तक्ता कर्. 5 
 

इ: तािवत भिव यकालीन क पांचा तपशील  (िंसचन क्षमता 2000 हे. पेक्षा कमी) 

अ.कर्. तपशील क प संख्या एकूण वािर्षक पाणी वापर (दलघमी) 

1 राज्य तरीय क प  िनरंक 

2 थािनक तरीय क प  160 9.3 mm3 

  एकूण 160 9.3 mm3 

 
 

                                                   तक्ता कर्. 6 
 

फ: पणूर् व बांधकामधीन आतंरखोरे वळण योजनाचा तपशील 
आयात िनयार्त 

अ.कर्. वळण योजनेचे नांव 
ज्या खोऱ्यातून 
पाणी आवक 
तािवत आहे त्या 
खोऱ्याचे नांव 

िनयोजीत 
पाणी आवक 
(दल घमी) 

शेरा ( वाही / 
उपसा 

(उंचीसह)) 

ज्या 
उपखोऱ्यात 
पाणी 
िनयार्त 
तािवत 

आहे त्या 
खोऱ्याचे 
नाव 

िनयोजीत पाणी 
जावक (दलघमी) 

शेरा 
( वाही / 
उपसा 

(उंचीसह))

1 
सुलवाडे जामफळ कनोली 
उपास िंसचन योनजा  

तापी (मध्य) 4.75 उपसा    

2 
धुळे शहर पाणी पुरवठा 
योजना  

तापी (मध्य) 15.69 उपसा    

3 
पांझण डावा कालवा मोरदड 
,खोरदड चारी  

िगरणा  15.50 वाही    

4 
िशरपूर पावर ाय हेट 
िलमीटेड 

तापी (मध्य) 10.00 उपसा    

5 नरडाणा एम. आय.डी.सी. तापी (मध्य) 4.38 उपसा    

6 
िन न तापी क पा (ट पा -1 
अंतगर्त ) िंसचनाकरीता 

तापी (मध्य) 10.302 उपसा    

  एकूण 
 (पूणर् झालेली 
योजना) 

60.62     
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तक्ता कर्. 7 
 

ज: तािवत आंतरखोरे वळण योजनांचा तपशील 
आयात िनयार्त 

अ.कर्. वळण योजनेचे नांव 

ज्या खोऱ्यातून 
पाणी आवक 
तािवत आहे 

त्या खोऱ्याचे 
नाव 

िनयोजीत 
पाणी 
आवक 

(दलघमी) 

शेरा 
( वाही 
/ उपसा 
(उंची 
सह)) 

ज्या उपखो-यात 
पाणी िनयार्त 
तािवत आहे 

त्या खोऱ्याचे 
नाव 

िनयोजीत 
पाणी 
जावक 

(दलघमी) 

शेरा 
( वाही / 
उपसा 

(उंचीसह))

1 
िन न तापी (ट पा -2  अंतगर्त 
)डी.एम.आय.सी.पाणी 
पुरवठा 

तापी (मध्य) 70.36 उपसा    

 एकूण  70.36     

                                                    
 
 
 
                                                       गोषवारा  
 
अ.कर्. तपशील  पाणीवापर / दलघमी 
अ  पूणर् व बांधकामाधीन क प ( िंसचन क्षमता 2000 हे. पेक्षा जा त) 145.01 

ब  तािवत भिव यकािलन क पाचा तपशील ( िंसचन क्षमता 2000 हे. पेक्षा जा त) - 

क नदी पातर्ातुन होणारा पाणी वापर+ फड पध्दतीचे िंसचन बंधारे 12.22 

  एकूण (अ+ब+क) 157.23 
ड पुणर् व बांधकामधीन क प (िंसचन क्षमता 2000 हे. पेक्षा कमी) 48.33 

इ तािवत भिव यकालीन क पाचंा तपशील  (िंसचन क्षमता 2000 हे. पेक्षा कमी) - 

  एकूण (ड+इ) 48.33 
फ  पूणर् व बांधकामाधीन आतंरखोरे वळण योजनाचा तपशील  
  1) आयात 60.62 
  2) िनयार्त -- 
ज  तािवत आंतरखोरे वळण योजनांचा तपशील - 
  1) आयात 70.36 
  2) िनयार्त -- 
  एकूण (फ+ज) 130.98 
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गोषवारा 

अ.कर्. तपशील 
पाणीवापर / 
दलघमी 

अ  पूणर् व बांधकामाधीन क प   
 1. िंसचन क्षमता 2000 हे. पेक्षा जा त 145.01 

 2.िंसचन क्षमता 2000 हे. पेक्षा कमी  48.33 
 एकुण 193.34 
ब  तािवत भिव यकािलन क पाचा तपशील  0 

 1. िंसचन क्षमता 2000 हे. पेक्षा जा त 0 
 2.िंसचन क्षमता 2000 हे. पेक्षा कमी  0 
 एकुण 0 

  एकूण एकंदर (अ+ब+क) 193.34 
 
भपुृ ठावरील जललेखा - गोषवारा      एकक : दलघमी  

अ.कर्. तपशील सन 2030 
अ) पाणी उपल धता   

1 
उपल ध पाणी  
(75% िव वासाहर् / लवाद मयार्दा यापैकी कमी असेल 
ते) 

200 

2 आयात   
 अ) क पातून    60.62 
 ब) नैसिर्गक िरत्या    
 क) अन्य खो-यातून    

3 िनयार्त - 
4 पुनवार्पर 49.56 
5 पुनरउद्भव 0 

 एकूण उपल धता  310.18 
ब) पाणी वापर  
1 पुणर् व बांधकामाधीन क प :   
 मोठे व मध्यम क प  145.01 
 लघु पाटबंधारे क प 48.33 
 नदी पातर्ातुन होणारा पाणी वापर 3.76 
 फड पध्दतीचे बंधारे पाणी वापर 8.46 
2 इतर खोऱ्यातील क पातून आयात  60.62 
3 इतर खोऱ्यातून तािवत आयात 70.36 
4 इतर खोऱ्यात िनयार्त (सुलवाडे बॅरेज क पा करीता) 84.54 
 उपखोऱ्यातील पाणी वापर 421.08 
क) िनयोजनासाठी िश लक -110.90 
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तािवत वळण योजनेच्या पाणी वापराचा तपशील     दलघमी. 

 

अ.कर्. पाणी वापराचा तपिशल मध्य तापी उपखोऱ्यातनु एकूण पाणीवापर 

1 घरगुती 15.69 15.69 
2 औदयोिगक 70.36 70.36 
3 िंसचन 4.75 4.75 

 एकुण 90.80 90.80 

 

 

मंजरू पाणीवापर व तािवत वळण योजनेच्या पाणीवापराचा तपशील     दलघमी. 

अ.कर्. पाणी वापराचा तपिशल मंजूर पाणीवापर एकूण पाणीवापर 

1 घरगुती 14.795 14.795 

2 औदयोिगक 8.50 8.50 
3 िंसचन 121.715 121.715 

 
 


