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तापी सातपुडा उपखोरे 
1.1 तावना :-  

 सातपुडयातून िंकवा अिंजठयातुन िनघणाऱ्या व उ र दिक्षण /दिक्षण उ र अशा वाहणाऱ्या 

30 ते 100 िक.मी.पयत लाबीच्या छोटया नदया तापीला िमळतात. तापीचे खोरे हे िंचचोळे खोरे 

आहे व या लहान लहान उपनदयाच्या वणके्षतर्ाचा  व तुत: पाणी िनयोजनासाठी तपिशलातं 

वतंतर्पणे िवचार करावा लागेल . त्या तशा एकमेकावंर अवलबंनू नाही परंतु त्याच्या जलवैज्ञािनक/ 

भु तरीय व हवामान वैिश टयात बरचेसे साध यर् अस यामुळे सातपुडयातुन येणाऱ्या उ रेच्या 

उपन ाचंा एक घटक व अिंजठयातुन येणाऱ्या दिक्षण काठावरील न ाचंा एक घटक  असा िवचार 

करणे शक्य आहे. अशा या मुख्य दोन घटकाचें िमळून मध्यतापीचे उपखारे बनलेले आहे. 

 तापी (सातपुडा) उपखोऱ्याचे भौगोिलक के्षतर् 664797 हेक्टर असून लागवडीलायक  के्षतर् 

336349.01 हेक्टर हणजेच  50.59 टक् के इतके आहे.या उपखोऱ्यात धुळे, जळगावं, अमरावती व 

नंदुरबार या 4 िज यातील 11 तालुक्यात 12 शहरे  व  734  गावंे येतात. 

उपखोऱ्यातील िज हे उपखोऱ्यातील तालुके 
धुळे  िशरपूर 
जळगावं  यावल, रावेर, मुक्ताईनगर, चोपडा 
अमरावती िचखलदरा ,धारणी 
नंदुरबार तळोदा,अक्कलकुवा,शहादा,नंदुरबार 

 

हे उपखोरे 53 पाणलोटानंी बनलेले आहे. या उपखोऱ्यातील वनके्षतर् 13.71 टक् के आहे.  
1.2 उपन ा  :  
 हे उपखोरे देहली,वाकी,गोमाई, अरुणावती,अनेर,गुळ, मोर,सुकी,बोकडनाला,सीपना, 
गगार्, खडारु, खापरा या उपन ानंी बनले आहे. 
 
1.3  भुशा तर्ीय रचना:- 

तापी (सातपुडा ) उपखोऱ्यात मुख्यत्व ेला हा थरापंासुन तयार झालेले बहु तरीय दिक्षणी 
कातळाचे खडक (deccan Trap) आढळतात.त्यावर अलीकडील काळात नदयाचं्या काठावर व 
त्यापुवीर्च्या काळात तापी नदीच्या काठावर ंशामुळे तयार झालेला गाळाचा देश आढळतो. या 
दोह च्या मध्ये सातपुडा पवर्ताच्या पायथ्याशी टोळयुक्त गाळाचा देश असुन थािनक भागात 
त्याला बजाडा झोन हणुन सबंोधले जाते. या उपखोऱ्यातं गाळाची खोली 45 ते 350 मी. एवढी आहे 
तसेच बहू तरीय दिक्षण कातळ खडकात शैलिभ ी सुध्दा आहेत. 
 या उपखोऱ्यात असलेला बजाडा झोन सिच्छदर् अस यामुळे त्याची भजूल धारण क्षमता खुप 
जा त आहे.पिरणामी भजुल पुनभर्रणाचा दर सुध्दा खुप जा त आहे. 
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1.4 जिमनीचा पोत व सुयोग्य िपके  :  
या उपखोऱ्याच्या भौगोिलक के्षतर्ापैकी जवळजवळ 78.91 टक् के के्षतर् शेतीसाठी योग्य आहे. 

येथील बहुताशंी जिमनी भारी ते मध्यम पोताच्या व खोल आहेत. या जिमनीवर कापूस, 

ज्वारी,बाजरी, गहू, भईुमूग, सोयबीन, ऊस, केळी ,दर्ाके्ष तसेच भाजीपाला ही िपके चागंले उत्पादन 

देतात. 

 
1.5 जलसंप ी िवकास आराखडा  :  

तापी (सातपुडा) उपखोऱ्यात िनयोजनासाठी लवादा माणे 1654 दलघमी पाणी उपल ध 

आहे. अन्य खोऱ्यातुन आयत 299.90दलघमी असुन अन्य खोऱ्यात िनयार्त 1177.67 दलघमी 

आहे.एकूण पुणर्वापर 30.84 इतका दलघमी असुन एकूण उपल धता 807.07 दलघमी आहे. 

या तुलनेत पुणर् व बाधंकामाधीन क पाचंा पाणी वापर 688.62 दलघमी असुन 

िनयोजनासाठी 118.25 दलघमी पाणी िश लक आहे. 

1.6 :- जल यव थापन आराखडा :- 

 तापी सातपुडा उपखोऱ्यात एकूण 664797 हेक्टर एवढे के्षतर् समािव ट आहे. या उपखोऱ्यात 

सरासरी ित हेक्टर पाण्याची  उपल धता 1758 घमी इतकी आहे. त्यामुळे महारा टर् जल व िंसचन 

आयोगाने केले या वगीर्करणानुसार सदर खोरे “ तुटीचे “ या वगार्त मोडते. त्यामुळे या उपखोऱ्याचे 

जल यव थापन अत्यंत काटेकोरपणे करणे आव यक आहे. 

 सदरच्या उपखोऱ्यात तापी नदीच्या काठावरील जमीन ही उचवटं  व पडीत वरुपाची आहे. 

त्यामुळे या उपखोऱ्यात कालवा िंसचन शक्य होत नाही. हणुन उपसा व सु म िंसचनाचा  आधार 

घेऊन या जमीनीचा िवकास करावा लागेल. 

 या उपखोऱ्यात केळीचे िपक मोठया माणात घेतले जाते त्यासाठी सु म िंसचनावर भर देणे 

गरजेचे आहे. सध्या सुमारे 57437 हेक्टर के्षतर्ावर सु म िंसचनपध्दती राबिवण्यात येते. 

आराखडयानुसार 2030 सालापयत सुमारे 155554 हेक्टर के्षतर् सु म िंसचनाखाली आणणे गरजेचे 

आहे. 

 या उपखोऱ्यात 12 शहरी कदर् आहेत. या उपखोऱ्यात िवतरण यव था पाईप लाईन ारे 

होत असली तरीही  िमटर ारे पाणी मोजणी होत नाही. घरगुती पाणी वापराची कायर्क्षमता 
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वाढिवणेसाठी व पाणी नाश टाळणेसाठी 10 हजार पेक्षा जा त लोकव तीच्या शहराचे पाणी तर्ोत 

धरण असणे आव यक आहे. तसेच िमटरने घरगुती पाणी पुरवठा करणेचे दृ टीने िनयोजन पुवर्क 

यत्न करणे गरजेचे आहे. त्याच माणे नागरी व तीतील साडंपाण्यावर िकर्या करुन ते 

पुनवार्परासाठी उपल ध करणे गरजेचे आहे. या उपखोऱ्यात नंदुरबार हे एकमेव मोठे शहर असून 

तेथे साडंपाण्यावर िकर्या करणारे कर्ीया कदर् असणे आव यक आहे. 

1.7 :- आप ी यव थापन आराखडा :-  (पूर यव थापन) 

 या उपखोऱ्यातील सवर् नदया सातपुडा पवर्तातुन उगम पावनू तापी नदीस येवनू िमळतात.  

पावसाळयात मुख्य तापी निदस पुर असतानंा सातपुडयातुन उगम पावणा-या नदयाचं्या पाण्याचा 

वाहाचा वगे कमी होवुन तेथे फुगवटा िनमार्ण होवुन पुर पिरि थती िनमार्ण होते. 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. या नदयापंासुन पुराचा इतका 

धोका नाही. ऑग ट 2006 मधील पूर हा निजकच्या काळातील सवार्त मोठा पूर होता. यावेळी 

सारंगखेडा क प थळी 42434 घमी/ सेकंद इतक्या पूराची न द झालेली आहे व पाच िदवसापेंक्षा 

अिधक कालावधी करीता धुळे व नंदुराबर िज हातील तापी नदीकाठची गावे बािधत झाली होती.  

 त्यानुसार तापी नदीकाठची व वारंवार बािधत होणाऱ्या गावाचें सवक्षण होवनू त्याचे 

कायम वरुपी पुनवर्सन होणे आव यक आहे. नदीपातर्ामध्ये होणारी अितकर्मणे टाळण्याकरीता सवर् 

थािनक वराज्य सं थानंी िद.21/1/89च्या शासन िनणर्यानुसार जलसपंदा िवभागाच्या मदतीने 

पूररेषेची आखणी करुन दर पाच वषार्ंनी ितचे पुनिर्वलोकन  करणे गरजेचे आहे.  

1.8  जल गुणव ा संिनयंतर्ण आराखडा :-  

 या उपखोऱ्यातील तापी (हतनुर धरणापयत) मोर, गोमाई या उपनदया यितिरक्त इतर 

उपनदयावंर महरा टर् दूषण िनयंतर्ण मंडळामाफर् त पाण्याच्या गुणव ेचे सिंनयंतर्ण केले जात नाही. 

या उपखोऱ्यातील पाण्याची गुणव ा ही साधारण असून कर्ीया के याखेरीज िपण्या योग्य नाही. या 

उपखोऱ्यात BOD  चे माण हे मयार्देपेक्षा थोडे जा त आहे. उपखोऱ्यात साडंपाणी हे दूषणाचे 
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मुख्य कारण आहे. महारा टर् दूषणमंडळाने जल गुणव ा िनयंतर्णाचा आराखडा वतंतर्पणे तयार 

करावा व त्याची भावी अमंलबजावणी करावी. 

1.9 भजूल आराखडा :- 

 या उपखोऱ्यातील बाजडा झोन सिच्छदर् अस यामुळे त्याची भजुल धारण क्षमता खूप जा त 

आहे. पिरणामी भजुल पूनभर्रणाचा दर सुध्दा खुप जा त आहे. या ारे गाळाच्या भजुल धारक 

तरात अिधक पूनभर्रण करुन भजूल उपल धतेत वाढ करणे शक्य आहे. भजुल सपं ीचा वापर 

भजुल यव थापने िशवाय सुरु राही याने भजुल पातळी खाली गेलेली आहे. 

 GEC (97) 2011  च्या अहवालानुसार उपखोऱ्याची वािर्षक पुनभर्रण क्षमता, 694 दलघमी 

इतकी आहे. वािर्षक पुनभर्रणाच्या  70 % हणजेच 485 दलघमी वापर करणे तािवत आहे. या 

तुलनेत सध्या 158 दलघमी इतका वािर्षक भजुलाचा वापर होत आहे. या उपखोऱ्यातील 53 

पाणलोट के्षतर् असून त्यापैकी 45 पाणलोट के्षतर् सुरिक्षत आहेत. 

 आतापयत 159705 हेक्टर के्षतर्ावर पाणलोट िवकासाची कामे झाली असून अजून 139837 

हेक्टर के्षतर्ावर ाधान्याने पाणलोट िवकासाची कामे करणे गरजेचे आहे. तसेच या उपखोऱ्यात 

महाकाय पूनभर्रण योजने ारे तापीचे वाहून जाणारे पाणी बाजडा के्षतर्ातुन काल या ारे सोडून 

भजुल पातळी वाढिवण्याचे काम तावीत आहे. 

 उपखोऱ्यातील लाभ के्षतर्ात 3012 व लाभके्षतर्ाबाहेर 41754 अशा एकूण 44766 िवहीरी 

आहेत. उपखोऱ्यात 21800 (0.015 ती िवहीर या माणे) नवीन िंसचन िवहीरी घेण्यास वाव आहे. 

1.10 जललखेा 

 पुनरु 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. 
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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 1654 1654 1654 
2) खोऱ्यातून आयात*    

 नमर्दा खोऱ्यातुन वळण योजना 0 308.39 308.39 
3) पुनर्उ व (Regeneration) 58.74 215.98 0.00 
4) पुनवार्पर (Recyclling) 24.00 30.84 30.40 
5) इतर खोऱ्यात िनयार्त #   - 1202.35 -1202.35 - 1202.35 

 एकूण पाण्याची उपल धी 534.39 1006.86 790.88 
ब) पाणी वापर त्यक्ष पाणी 

वापर  
भिव यकालीन 
पाणी वापर 

 

1) घरगुती  50.70 128.30 101.415 
2) औ ोगीक 0 0.55 136.575 
3) शेतीसाठी 483.69 878.01 584.53 

 एकूण पाणी वापर 534.39 1006.86 822.52 
क) िश लक पाणी  0 0 -31.64 

भू-जल :  
अ) उपल ध पाणी सन 2016 सन 2030 

1) नक्त उपल ध पाणी 694 694 
2) वापरण् यास उपल ध पाणी (70 टक् के) 485.80 485.80 

ब) वापर  
1) घरगुती 43.04 47.67 
2) औ ोगीक 0 0 
3) शेतीसाठी 115.26 438.13 

 एकूण 158.30 485.80 
क) िश लक पाणी 327.50 0 
* आयात  :-  
1)  नमदार् खोऱ्यातुन तापी वळण योजना - 158.30 दलघमी. ( वाही )  
2)   आतर राज्यीय वळण योजना (उकाई धरणाच्या जलाशयातुन)- 141.60 दलघमी (उपसा) 
#  िनयार्त :- 
1) िन न तापी ट पा - 2 अंतगर्त तापी दिक्षण खोऱ्यात िनयार्त - 28.13 दलघमी (उपसा) 
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1.11  महारा टर् जल िनयामक ािधकरण, मंुबई यांचे सहमतीसाठी क प :- 

 सदर उपखोऱ्यातील सवर् क प हे 2005 पूवीर् हणजेचे महारा टर् जल िनयामक ािधकरण 

मंुबई याचं्या थापनेपुवीर्चा अस याने सदर मािहती िनरंक आहे. 

1.12  भिव यकालीन िनयोजनासाठी मागर्दशर्क सुचना :- 

1 )  हे उपखोरे पाण्याच्या उपल धतेनुसार तुटीच्या वगर्वारीत येते त्यामुळे यापुढे कोणताही नवीन 

साखर कारखाना घेण्यास उ ेजन देव ूनये. 

2)  उपखोऱ्यातील बाजडा झोनच्या िविश ट रचेनमुळे पुनभर्रणे करण्यास वाव आहे. त्यानुसार 

महाकाय पुनभर्रण योजनेचे िनयोजन करण्यात आले आहे. 

3)  या उपखोऱ्यात 11990 हेक्टर के्षतर्ावर फळबाग लागवड आहे. त्यादृ टीने शीतगृहे व पॅकींग 

इंड टर्ीजची  मोठी गरज आहे. 

4) उपखोऱ्यातील हवामान व खोल गाळाची जमीन यामुळे उपखोऱ्यात उस व केळी या िपकाचें 

उत्पादन मोठया माणात घेतले जाते .उपखोऱ्यातील पाण्याच्या तुटीचा िवचार करता  सदर 

िपकास िठबक िंसचन पध् दतीचा वापर अिनवायर् करणे गरजेचे आहे. 

5) उपखोऱ्यातील तुट पहाता शेजारच्या नमर्दा खोऱ्यातून पाणी वळवण्याचा योजना हाती घेण्यात  

आली आहे. 

6)  उपखोऱ्यातील औ ािगक व नागरीक वसाहतीतुन िनघणाऱ्या साडंपाण्यावर िकर्या करुन 

त्याचा पुनवार्पर करणे गरजेचे  आहे. 

7)  शहरी भागातील िपण्याच्या पाण्यासाठी िवतरणामध्ये गळती व चोरी रोखणे गरजेच आहे 

तसेच पाणी पुरवठा मीटर ारे करणे आव यक आहे. 

8)  उपखोऱ्यात औ ोिगक व नागरी साडंपाण्यामुळे दूषणात वाढ होऊ नये या दृ टीने  दूषण 

मंडळाने पाण्याची   गुणव ा चागंली राहण्या करीता आव यक ती कायर्वाही करणे गरजेचे आहे. 

9)  उपखोऱ्यातील नदीकाठावर उचवटयाचा उ ार जा त अस यामुळे जिमनीत पाणी धारण ं

करण्याची क्षमता नगन्य आहे. त्यामुळे वाही िंसचनाला मयार्दा असुन सु म िंसचनाखाली  जा तीत 

जा त के्षतर् आणून जिमन िंसचनाखाली आणणे गरजेचे आहे. 
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तापी सातपडुा उपखोरे 
खंड - 2  
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खंड-2 उपखोरे िनहाय जलसंप ी क पाचा िवकास आराखडा  

 
 
उपखोऱ्याचे नाव:- तापी (सातपडुा)        

                                                         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 
भवनास
ह 

घरगतुी 
औदयो 
िगक  

इतर 

अन्य 
खो-
यात 
वळ
ण 

एकूण शेरा

  पणूर् झालेले क प                    
  मोठे क प                   
१ उध्वर् तापी भाग-1  लागू नाही 195.66 10.19 80.29 0 0 286.15  

 एकूण पणूर् मोठे क प   195.66 10.19 80.29 0 0 286.15  
  मध्यम क प                 
1 अनेर  27/07/1971 लागू नाही 30.76 0 0 0 0 30.76   
2 करवंद 18/06/1957 लागू नाही 8.79 1.98 0.25 0 0 11.02   
3 अभोरा 27/01/1982 लागू नाही 4.704 0 0 0 0 4.704  
4 सुकी - लागू नाही 33.55 0 0 0 0 33.55  
5 काशा बॅरेज 15/09/1994 लागू नाही 56.81 0 5.30 0 0 62.11  
6 मंगरुळ 29/11/1977 लागू नाही 11.39 0 0 0 0 11.39  
 एकूण मध्यम क प 7  146.65 1.98 5.55 0 0 153.56  

 
एकुण मोठे व मध्यम  
पणुर् क प  

 
341.66 12.17 

85.84 0 0 439.713  
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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                   

1 िन न तापी 06/03/1997 लागू नाही 231.36 38.60 24.52 0 0 294.53  

२ 
सलुवाडे जामफळ 

उपसा िंसचन योजना 01/09/1999 
लागू नाही 

222.48 0 0 0 0 222.48  

3 
बोदवड पिरसर उपसा 
िंसचन योजना 

 लागू नाही 198.52 0 0 0 0 198.52  

 
एकूण  

बांधकामाधीन मोठे 
क प 

  652.36 38.60 24.52 0 0 715.53  

  मध्यम क प                

1 दरा मध्यम क प 30/08/1984 लागू नाही 13.57 0 0 0 0 13.57  

2 देहली मध्यम क प 27/11/1979 लागू नाही 24.49 0 0 0 0 24.49  

3 सुलवाडे बॅरेज 04/004/1994 लागू नाही 60.38 18.495 14.39 0 0 93.27  

4 सारंगखेडा बॅरेज 06/11/1996 लागू नाही 79.36 7.34 5.16 0 0 91.85   

5 गुळ मध्यम क प 11/03/1993 लागू नाही 21.02 3.395 0 0 0 24.81  

6 मोर  मध्यम क प 29/03/1977 लागू नाही 8.16 0 0 0 0 8.16   

7 शेळगाव बॅरेज 06/04/1999 लागू नाही 103.779 16.875 6.875 0 0 127.591  

8 गगार् - लागू नाही 33.81 0 0 0 0 33.81  

9 
काशा बुराई उपसा 
िंसचन योजना 

 
लागू नाही 

8.78 0 0 0 0 8.78  

  एकुण 9  353.37 46.105 26.425 0 0 425.94  

 
एकुण मोठे व मध्यम 
बांधकामाधीन क प   1005.73 84.705 50.945 0 0 1141.47  
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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
औदयो 
िगक  

इतर 
अन्य खो-
यात 
वळण 

एकुण 

  मोठे क प                 

  
महाकाय पनुभर्रण 
योजना   381.68 -- -- -- -- 

381.68 

 एकूण मोठे क प   381.68 -- -- -- -- 381.68 

  मध्यम क प                 

  गोमाई - रंका नाला   12.42 -- -- -- -- 12.42 

 गोमाई- उंचीवाढ   1.99 -- -- -- -- 1.99 

 तापी वळण योजना   41.46 -- -- -- -- 41.46 

  एकुण मध्यम क प    55.87 -- -- -- -- 55.87 

 
एकुण मोठे व मध्यम 

क प 
  437.55 -- -- -- -- 437.55 

 
तक्ता कर्. 3 

क: नदी पातर्ातनु होणारा पाणी वापर 

अ.कर्. नदीचे नाव परवाना संख्या 
मंजरू पाणी वापर 

(दलघमी) 
तािवत पाणी 

वापर (दलघमी) 
एकूण 

(दलघमी) 

  - - - - - 

  -- -- -- -- -- 

  एकूण -- -- -- -- 

 
 

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) 

पुणर् 36 63.65 

1 राज्य तरीय क प बांधकामधीन 20 71.61 

2 थािनक तरीय क प  1842 230.31 

  एकूण 1898 365.57 
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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  1 8.57 
2 थािनक तरीय क प  434 42.56 

  एकूण 434 51.13 
 

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 उपसा िंसचन 
योजना - देवभाने, दहयाणे व रानमळा 
ल.पा. 

   पांझरा 4.75 उपसा 

2 
सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा िंसचन 
योजना - बुरझड व कोठारे योजना 

   
तापी दिक्षण 

(बुराई) 
2.70 

उपसा- 
178 मी. 

3 
सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा िंसचन 
योजना - जामफळ धरण 

   
तापी दिक्षण 

(बुराई) 
161.94 

उपसा- 
132 मी. 

4 
सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा िंसचन 
योजना - पुरमेपाडा, कुळथे, कनोली, 
भवाणी, िंपपळे, शेवगे 

   
तापी दिक्षण 

(बोरी) 
43.90 

उपसा- 
296 मी. 

5 
सुलवाडे बॅरेज - िंशदखेडा तालुका पाणी 
पुरवठा 

   
तापी दिक्षण 

(बुराई) 
2.25 उपसा 

6 सुलवाडे बॅरेज - धुळे शहर पाणी पुरवठा    पांझरा 15.69 उपसा 

7 
काशा बुराई उपसा िंसचन योजना 

(शनीमांडळ ल.पा.यो.) 
   

तापी दिक्षण 
(अमरावती) 

2.07 उपसा 

8 काशा बुराई उपसा िंसचन योजना     
तापी दिक्षण 

(बुराई) 
18.66 उपसा 

9 काशा बॅरेज - एम.आय.डी.सी.नंदरुबार    तापी दिक्षण (नेसु) 4.50 उपसा 

10 
काशा बुराई उपसा िंसचन योजना 

(िनभल व आसाने ) 
   

तापी दिक्षण 
(अमरावती) 

20.74 उपसा 

11 
िन न तापी क प - अमळनेर, िंशदखेडा, 
पारोळा तालुका 

   
तापी दिक्षण 

(बोरी) 
96.20 उपसा 

12 
िन न तापी क प - औ ोिगक वापर 
महाजनको 

   
तापी दिक्षण 
(अमरावती) 

80.56 उपसा 

13 िन न तापी क प - डी.एम.आय.सी.    पांझरा 70.36 उपसा 

14 
िन न तापी क प- अमळनेर पाणी 
पुरवठा 

   
तापी दिक्षण 

(बोरी) 
36 उपसा 

15 भागपुर उपसा िंसचन योजना    
तापी दिक्षण 

(वाघुर) 
238.80 उपसा 

16 हतनुर क प - एदलाबाद व 81 गावे    तापी दिक्षण 4.12 उपसा 
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पाणी पुरवठा योजना (वाघुर) 

17 
हतनुर क प - औि णक िव ुत कदर् 
िदपनगर 

   
तापी दिक्षण 

(वाघुर) 
44.66 उपसा 

18 
हतनुर क प - आयुध िनमार्ण 
कारखाना, वरणगाव 

   
तापी दिक्षण 

(वाघुर) 
4.64 उपसा 

19 हतनुर क प - एम.आय.डी.सी.जळगाव    
तापी दिक्षण 

(वाघुर) 
17.86 उपसा 

20 हतनुर क प- टाचर् फॅक्टरी, जामनेर    
तापी दिक्षण 

(वाघुर) 
6.25 उपसा 

21 हतनुर क प - भुसावळ नगरपािलका    
तापी दिक्षण 

(वाघुर) 
13.50 उपसा 

22 
हतनुर क प - वरणगाव व 4 गावे पाणी 
पुरवठा योजना 

   
तापी दिक्षण 

(वाघुर) 
1.4 उपसा 

23 
हतनुर क प - ममुराबाद व 5 गावे पाणी 
पुरवठा योजना 

   
तापी दिक्षण 

(वाघुर) 
0.44 उपसा 

24 
हतनुर क प - भादली व 8 गावे पाणी 
पुरवठा योजना 

   
तापी दिक्षण 

(वाघुर) 
1.01 उपसा 

25 
हतनुर क प - अमळनेर शहर पाणी 
पुरवठा योजना 

   
तापी दिक्षण 

(बोरी) 
8.06 उपसा 

26 हतनुर क प - मध्य रे वे भुसावळ    
तापी दिक्षण 

(वाघुर) 
12.30 उपसा 

27 
हतनुर क प - राखीव पेटर्ोलीयम डेपो, 
भुसावळ 

   
तापी दिक्षण 

(वाघुर) 
1.07 उपसा 

28 
हतनुर क प - वरणगाव तळवेल उपसा 
िंसचन योजना 

   
तापी दिक्षण 

(वाघुर) 
67.81 उपसा 

29 
हतनुर क प - वरणगाव तळवेल उपसा 
िंसचन योजना अतंगर्त भुसावळ पाणी 
पुरवठा योजना 

   
तापी दिक्षण 

(वाघुर) 
35.53 उपसा 

30 
हतनुर क प - बोदवड पिरसर उपसा 
िंसचन योजना 

   
तापी दिक्षण 

(वाघुर) 
116.28 उपसा 

31 
हतनुर क प - मुक्ताईनगर उपसा 
िंसचन योजना 

   पुणार् 15.49 उपसा 

33 िशरपूर पावर ाय हेट िलमीटेड    पांझरा 10.00 उपसा 
34 नरडाणा एम. आय.डी.सी.    पांझरा 4.38 उपसा 

35 
िन न तापी क पा (ट पा -1 अंतगर्त ) 
िंसचनाकरीता 

   पांझरा 10.302 उपसा 

  एकूण     1174.222  
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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 * नमर्दा तापी वळण योजना ( अ) नमर्दा 158.30 वाही    
2 * नमर्दा तापी वळण योजना (ब) नमर्दा 8.49 वाही    

3 
#  तािवत आतंर राज्यीय 
वळण योजना (उकाई धरणाच्या 
जलाशयातुन) 

तापी 141.6 उपसा    

4 िन न तापी (ट पा -2  अंतगर्त )    
तापी 
दिक्षण 

28.13 उपसा 

 एकुण  308.39   28.13  
* नमर्दा तापी वळण योजना ( अ  आिण ब ) :- लवादयाच्या िनणर्यानुसार  
#  तािवत आतंर राज्यीय वळण योजना (उकाई धरणाच्या जलाशयातुन) :- 

गोषवारा  
 

अ.कर्. तपशील  पाणीवापर / दलघमी 
अ  पूणर् व बांधकामाधीन क प ( िंसचन क्षमता 2000 हे. पेक्षा जा त) 1581.18 

ब  तािवत भिव यकािलन क पाचा तपशील ( िंसचन क्षमता 2000 हे. पेक्षा जा त) 437.55 

क नदी पातर्ातुन होणारा पाणी वापर - 

  एकूण (अ+ब+क) 2018.73 
ड पुणर् व बांधकामधीन क प (िंसचन क्षमता 2000 हे. पेक्षा कमी) 135.26 

इ तािवत भिव यकालीन क पाचंा तपशील  (िंसचन क्षमता 2000 हे. पेक्षा कमी) 8.57 

  एकूण (ड+इ) 143.83 
फ  पूणर् व बांधकामाधीन आतंरखोरे वळण योजनाचा तपशील  
  1) आयात 0 
  2) िनयार्त -1174.22 
ज  तािवत आंतरखोरे वळण योजनांचा तपशील  
  1) आयात 308.39 
  2) िनयार्त 28.13 
  एकूण (फ+ज) -893.96 
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गोषवारा 
 

अ.कर्. तपशील 
पाणीवापर / 
दलघमी 

अ  पूणर् व बांधकामाधीन क प   
 1. िंसचन क्षमता 2000 हे. पेक्षा जा त 1581.18 
 2.िंसचन क्षमता 2000 हे. पेक्षा कमी  135.26 

 एकुण 1716.44 
ब  तािवत भिव यकािलन क पाचा तपशील   

 1. िंसचन क्षमता 2000 हे. पेक्षा जा त 437.55 
 2.िंसचन क्षमता 2000 हे. पेक्षा कमी  8.57 

 एकुण 446.12 
  एकूण एकंदर (अ+ब) 2162.56 

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) 

1654.00 

2 आयात   
 अ) क पातून    
 ब) नैसिर्गक िरत्या    
 क) अन्य खो-यातून   308.39 

3 िनयार्त -1202.35 
4 पुनवार्पर 30.84 
5 पुनरउद्भव 0 

 एकूण उपल धता 790.88 
ब) पाणी वापर  
1 पुणर् व बांधकामाधीन क प :   
 मोठे व मध्यम क प  1581.18 
 लघु पाटबंधारे क प 135.26 
2 इतर खोऱ्यातील क पातून आयात  - 
3 इतर खोऱ्यातून तािवत आयात 308.39 
4 इतर खोऱ्यात िनयार्त  -1202.35 
 उपखोऱ्यातील पाणी वापर 822.48 
क) िनयोजनासाठी िश लक -31.64 
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तािवत वळण योजनेच्या पाणी वापराचा तपशील     दलघमी. 

अ.कर्. पाणी वापराचा तपिशल नमर्दा खोऱ्यातून तापी खोऱ्यात वळण 
योजना 

एकूण पाणीवापर 

1 घरगुती - - 
2 औदयोिगक - - 
3 िंसचन 308.39 308.39 

 एकुण 308.39 308.39 

 

मंजरू पाणीवापराचा तपशील     दलघमी. 

अ.कर्. पाणी वापराचा तपिशल मंजूर पाणीवापर एकूण पाणीवापर 

1 घरगुती 101.415 101.415 

2 औदयोिगक 136.58 136.58 
3 िंसचन 1572.119 1572.119 

 एकुण 1810.114 1810.114 
 


