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घट भा उपखोरे ( के-3) 
एका मक रा य जल आराखडा 

1) तावना :-  
कृ णा नदी महाबळे वर जवळ उगम पावते.  महारा ातील सातारा, सांगली, को हापुर 

या िज ातुन वाहत कन टकात तर पुढे आं  देशात जाते आिण िवजयवाडा या जवळ 
बंगाल या उपसागरास िमळते. कृ णा खो याचे एकुण भौगोिलक े  252948 चौ.िक.मी. 
असनु यापैकी महारा ातील भौगोिलक े  69245 चौ.िक.मी.आहे. 

महारा  जलसंप ी िनयमन ािधकरण (मजिन ा) अिधिनयम-2005 अ वये  रा याचा 
खोरे/ उपखोरेिनहाय जल आराखडा करणे अिनवाय आहे. 

कृ णा पाणी तंटा लवादाने महारा ातील कृ णा खो याची िवभागणी पाच उपखो याम ये 
केली आहे. या येक उपखो याचा ा प जलआराखडा तयार कर यात आला आहे.यापकी 
घट भा नदी उपखोरे (K3) याचा ा प जलआराखडा को हापरू पाटबंधारे मंडळ, को हापरू 
यांनी  तयार केला आहे. 

 
2) एका मक रा य जलआराखडा :- 

अ) उि टे :-  
 

1) उपखो यातील भपूृ ठावरील व भुगभ तील पाणी वापराचा दीघकालीन एका मक आराखडा 
तयार करणे. 

2) जलसंप ी िवकसनाचे  क प िन चत करणे व याचा ाधा य म ठरवणे. 
3) रा य शासनाने ठरिवलेला ाधा य म व आ थक तरतुद िवचारात घेऊन अ पकालीन कृती 

आराखडा तयार करणे.       
4) जलसंधारणास ो साहन देणे तसेच पा या या गणुव ेचे संर ण व याम ये िनरंतर सधुारणा 

करणे. 
ब) जल आराखडयाची स : थती :-  

ा प जल आराखडा तयार करताना पा याशी संबंिधत सव िवभागांनी (उदा. 
जलसंधारण, भुजल सव ण व िवकास यं णा, कृषी, महारा  जीवन ािधकरण, उ ोग, 
महारा  दषुण मंडळ) स थतीतील व भिव यकालीन ( सन- 2030) पा याची गरज 
िवचारात घेऊन मजिन ाने तुत केले या मागदशक पु तके माणे जल आराखडा तयार 
कर यात आला आहे. 

क)  लाभधारकांशी स लामसलत :- 
उपखो यातील भुपृ ठावरील व भुपृ ठाखालील जलसंप ीचा िवचार क न पा याची िविवध 
गरज ल ात घेता पाणी वापराचे िनयोजन करणे व आव यक ती धोरणे ठरिवणे अपे ीत आहे. 
या अनषंुगाने पाणी   वापरासंबंधी सव घटकांची ( शासकीय, पाणी वापर सं था, वयंसेवी 

सं था शेतकारी, इ.) मते जाणनु घेऊन आराखडयाम ये यो य या सचुनांचा अंतभ व 
कर यासाठी कायशाळा आयोिजत केली आहे. 



 
 
ड) जल आराख ास मा यता :- 

लाभधारकाशी स लामसलत के यावर सदरहु ा प आराखडा शासनास सादर 
कर यात  येईल. शासन तरावरील मा.मु य सिचवां या अ य तेखालील रा य जल मंडळ 
(State Water Board) याची तपासणी क न रा य जल पिरषदेस ( State Water Concil) 
सादर करेल. रा य जलपिरषदेचे अ य  मा. मु यमं ी असनू सव संबंिधत िवभागांचे मं ी याचे 
सद य आहेत. रा य जल  पिरषद यास मा यता देईल. 

मजिन ा अिधिनयम-2005 मधील खंड 16 (5) अ वये येक पाच वष नंतर सदर 
एका मक जलआराख ाचे पुनिवलोकन करणे अपेि त आहे.  

3) भौगोिलक तपशील :- 
         घट भा नदी ही सधदुगू िज हयाम ये चौकूळ तालुका सावंतवाडी येथे उगम  पावून पुव 
िदशेने को हापरू िज हया या चंदगड तालु यात वेश करते. 
       घट भा उपखो याम ये खालील िज हा/तालु यांचा समावेश होतो. 

अ) को हापरू िज हा :  
आजरा, चंदगड, गड ह लज 

ब) सावंतवाडी िज हा :  
    आंबोली भाग 

या उपखो याचे भौगोिलक े  2.01 लाख हे टर असनु लागवडीलायक े  1.37 लाख 
हे टर आहे. या उपखो याम ये घट भा ही मु य नदी असनु िहर यकेशी, ता पण  व माकडेय या मखु 
उपन ा आहेत. 

 उपखो याम ये स ा ी पवतरांगामधील जा त पावसा या देशाचा समावेश होतो. यामुळे 
उपखो यातील पज यमान हे 500 ते 6875 िम.मी. असे आहे. सरासरी पज यमान 1300 िम.मी इतके 
आहे. 

 

4) जिमनीचा वापर :- 

उपखो यातील बहुतांश भाग वालामुखीमधनु बाहेर पडले या ला हारसापासनु तयार झाले या 
बेसा ट खडकाचा बनलेला आहे. समुारे 80 ट के पृ ठभागावर उथळ मदृा आढळून येते. भुपृ ठाचा 
उतार प चमेकडुन पुवकडे आहे. याम ये  पोटिॅशयमचे (K) माण जा त असनु नाय ोजन (N) माण 
तुलनेने कमी आढळते. 

 उपखो यातील 68.16 ट के े  लागवडीयो य असनु, एकुण िपक े  72.64 ट के आहे. 
तसेच पेरणी े  58.21 ट के आहे. अ पभुधारक शेतीचे माण 15.83 ट के आहे. उपखो यामधील 
िपकांम ये कडधा याचे माण 37.52 ट के, तेलिबया 26.29 ट के तर ऊसा या लागवडीखालील 

े ाचे माण 34.10 ट के आहे. ऊसाबरोबरच  भात, मका, काज ू  इ. नगदी िपकांचे उ पादन घेतले 
जात असनु आ थक व सामािजक िवकासाम ये ऊस िपक व साखर कारखाने तसेच काज ूबीज ीयाचे 
कारखाने यांनी मह वाची भुिमका पार पाडलेली आहे. 

 
 
 



5) पा याची उपल धता :- 

भपुृ ठीय :- 
कृ णा पाणी तंटा लवादाने (ब छावत लवाद) मे 1976 म ये िनणय जाहीर केला. यानसुार  

महारा ाने एकुण 1990 दलघमी (706 अघफु) पाणी वापराचे िनयोजन केले आहे. यापैकी घट भा 
उप-खो याचा वाटा 195 दलघमी (7 अघफु) इतका आहे. 

भजुल :- 
 या उपखो याम ये एकुण 12 पाणलोट असनु यापैकी 0 िवकिसत, 1 अिवकिसत व 

सवसाधारण 11 पाणलोट आहेत. 
उपखो यामधील वापर यायो य भुजलसाठा 229 दलघमी असनु स याचा वापर 165 दलघमी 

आहे. यामळेु अजुनही 64 दलघमी पाणी वापर कर यास वाव आहे. 
पा याची  एकुण उपल धता 360 दलघमी आहे. यापैकी भपूृ ठावर लवादानसुार उपल ध 

झाले या पाणा या वापरानसुार घट भा उपखो-यात  लागवडीलायक े ा या तुलनेत ितहे टरी 1427 
घमी पाणी उपल ध असनु घट भा उपखोरे दसु या जल व सचन आयोगानसुार अ यंत तुटीचे (Highly 
Deficit )या गटात मोडते. पा याची ित माणसी उपल धता 570 घ.मी. आहे. आंतररा ीय 
मानकानसुार ित माणसी उपल धता 1700 घ.मी. समाधानकारक समज यात येते. 

6) पा याचा वापर :-  

िप यासाठी :-  
उपखो याम ये 3 तालकेु, 1 नगरपिरषदा आहेत. शहरी भागासाठी 1 व ामीण भागासाठी 324 

अशा एकुण 325 योजना काय वत आहेत. स : थतीतील लोकसं या 6.50 ल  असनु ती सन-
2030 पयत 8.19 ल  हो याची श यता आहे. ामीण भागासाठी 40 ली/मनु य/िदन व शहरी 
भागासाठी 100 ली/मनु य/िदन माणे पा याची आव यकता ठरिव यात आली आहे. भिव यकालीन 
80 ट के सांडपा याचे शु दीकरण क न ते पाणी पुनव परासाठी तािवत कर यात आले आहे. 

िप या या पा यासाठी स : थतीत एकुण पाणी वापर हा 23 दलघमी असनु भिव यकालीन 
(2030) 42 दलघमी होणार आहे. 

 
औ ोिगक :- 
उपखो याम ये 724 िविवध कारचे उ ोग आहेत. यांचा स : थतीतील पाणी वापर 14 

दलघमी आहे. सन 2030 पयत उ ोगांची सं येत वाढ हो याची श यता असनु यासाठी 22 दलघमी 
पा याची गरज भासणार आहे. 

उ ोगामधनु 97.5 ट के पाणी पुनव परासाठी उपल ध होईल असे गिृहत धर यात आले आहे. 
 
सचन:- 
सचनासाठी  या उपखो याम ये 23 रा य तरीय क प व 29 थािनक तरीय असे 52 क प 

पुण कर यात आले असनु 210.38 दलघमी पाणीसाठा व 26976 हे टर सचन िन मती कर यात 
आली आहे.  

10 रा य तरीय क प , 6 थािनक तरीय व  42 िज हा तरीय असे एकूण 58 क प चाल ू
थतीम ये आहेत. या क पांमळेु 17423 हे. े  सचीत होणार आहे. 

 
 

 



7) भिव यकालीन िनयोजन :-  

i) या उपखो याम ये लवादाने उपल ध क न िदले या सव 195 दलघमी पा याचे 
िनयोजन पुण कर यात आलेले आहे. परंत ु उपखो याम ये जलसंधारणास मो ा 

माणावर वाव असनु भिव याम ये 94 थािनक तरीय क प हाती घे याचे िनयोजन 
आहे. खो याची अंितम सचन मता 52448 हे टर असनू याची लागवडीलायक 

े ाची ट केवारी  38  इतकी आहे. 
ii) स : थतीत (K3) उपखो-याम ये मोठे, म यम, लघु सचन क प, पाझर तलाव या 

ारे 26976 हे. े  सचन झाले आहे. 
iii) K3 उपखो-यामधील  म यम-3, लघ-ु7 , थािनक तर 6 व िज हा तर 42 असे 

एकूण 58 क पां ारे िज हयाम ये आणखी  121.95दलघमी पाणीसाठा तयार होऊन 
17423 हे. आणखी े  ओिलताखाली येणार आहे. 

iv) घट भा उपखो-यामधे 1 म यम क प व  94  थािनक तरीय क प हणजे लघ ु
            क प व  पाझर तलाव हाती घेणेचे िनयोजन आहे. परंत ूलवादानसुार िवधीत केलेला    

 पाणी वापर पुण झालेला असलेने भिव यकाळात घट भा उपखो-यास वाढीव पा याचा 
वाटा ा त झा यास निवन योजना काय वत करणे श य होईल. 

v) कृती आराखडा- 
घट भा उपखो-याचा स याचा सचनासाठीचा एकूण पाणी वापर हा 170 

दलघमी आहे.  सदर वापर भिव याम ये वाढिव यात आ यास यासाठी 254 दलघमी  
आव यकआहे. या उपखो-याम ये पाणी उपल धता आहे परंत ू कृ णा पाणी तंटा 
लवादानसुार वाटप केलेले पाणी हे 195 दलघमी इतके आहे.   
 
 
 
 



1 भौगोिलक े
2 लागवडी लायक े
3 अंतभतू िज हे

6 पाणलोट सं या 
7 मखु नदी
8  उपन ा

10 जमीन
अ) जिमनीचा कार व सपुीकता

ब) जिमनी या पोतानसुार पीक रचना

पाणलोट े  िवकास
11 जमीन वापर प ती

अ) कृषी हवामान देश

ब) स थतीत जिमनीचा वापर            
( ल  हे टर)

12 जलिव ान
अ) वा षक  पज यमान (िम.िम.)

क) पिह या कृ णा पाणीतंटा लवादा या 
िनणयानसुार कमाल पाणी वापर 
(दलघमी)
ड) उपखो याचे वग करण- तीहे टरी 
भपू ृ ठ+ भजूल पाणी उपल धतेनसुार 
(घमी)
इ) उपल ध भजूल पाणीसाठा (दलघमी)

ग) पाणलोट सं या व वग करण

महारा  शासन - जलसंपदा िवभाग
महारा  कृ णा खोरे िवकास महामंडळ, पणेु -11

को हापरू पाटबंधारे क प मंडळ, को हापरू
कृ णा खोरे - घट भा उपखोरे (के-3)

एकूण
6.55.86

वष
2011

ठळक वैिश ठे

अ) को हापरू ब) सधदुगू (भाग)
अ) को हापरू - 1) आजरा 2)चंदगड 3) गड ह लज

ब) सधदुगू (भाग)- 1)आंबोली (भाग)

2.01 लाख हे टर
1.37 लाख हे टर

अंतभतू तालकेु4

डे न ॅप (80 ट के) े  - 1.61 ल  हे.

5 लोकसं या ( लाखात)

12
8.19

शहरी

7.38

ािमण

घट भा

3143

9 भशूा ीय घटक

म यम तीचे लागवडीयो य े , दगड गोटेयु त व जा त खोली या मातीचे े

जांभा (05ट के) े  - 0.10 ल  हे.

 भात, मका,काज,ू फळे, भाजीपाला इ यािद.

16.95 ट के पाणलोट े  िवकिसत करणेत आले आहे.

िहर यकेशी, ता पण  व माक डेय

ऍ़ यु हएम (15 ट के) े  -0.30 ल  हे.

अ यंत तटुीचे  1427  घ.मी.

1) य  उपल ध = 327  2) वापर यायो य = 229    3) स याचा  वापर= 165         4) 
उवरीत मता = 64
1) लाभ े ातील िविहर ची सं या - 3360
2) लाभ े ाबाहेरील िविहर ची सं या - 14141

ब) भपूृ ठावरील पा याचा  येवा         ( 
दलघमी)

195.48

75 ट के 
25732792

सरासरी िव वासाहता
3115

फ) उपखो यातील िविहर ची सं या

2030
0.64
0.81

50 ट के िव वासाहता

1) िवकिसत े -  0  2) अिवकिसत े -01   3) सवसाधारण े -11    एकूण- 12

प चमेकडील भाग अित पज यमानाचा व पवुकडील भाग भरव या या पज यमानाचा आहे.

65 ट के िव वासाहता

1) वन े - 0.39 2) पेरणी े - 1.17    3) लागवडीयो य े - 1.37            
4) एकूण पीक े - 1.46

कमीत कमी- 500 िम.मी. व जा तीत जा त- 6875 िम.मी., सरासरी-1300िम.मी.
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पा याची उपल धता
िव वासाहता
उपल ध पाणी (दलघमी)
अ) पािह या कृ णा पाणीतंटा लवादा या 
िनणयानसुार जा तीत जा त पाणी वापर
ब) पनुउ व ( Recycling)
क) पनुभरण ( Regeneration)
ड) इतर उपखो यातनू उपल ध झालेले 
पाणी
एकूण भपू ृ ठ पाणी उपल धता
इ) वापर यायो य भजूल
एकूण पाणी उपल ता (म) :-

योजनिनहाय पाणीवापर (दलघमी)
भपूृ ठावरील भजूल भपूृ ठावरील भजूल

घरगतुी वापर 22 1 39 3
औ ोिगक वापर 14 0 22 0
सचनाकिरता 170 164 254 226
एकूण वापर :- 206 165 315 229
इतर उपखो यात थलांतरीत पाणी 0 0 0 0
एकूण (न) :- 206 165 315 229
भिव याकिरता पा याची उपल धता
75 ट के िव वासाहतेने येवा        
   (म-न) :-
पाणलोट े  िवकास काय म
(लाख हे टर)

15 पाटबंधारे क प ( पाणीसाठा 
मता दलघमी म ये )

सं या पाणीसाठा 
मता

सं या पाणीसाठा 
मता

सं या पाणीसाठा 
मता

सं या पाणीसाठा 
मता

मोठे क प 0 0 0 0 0 0 0 0

म यम क प 3 130 3 74 1 86 7 290

लघ ु क प ( रा य तरावरील) 20 61 7 42 0 0 27 103

लघ ु क प ( थािनक तरावरील) 20 20 6 3.63 12 12.5 38 36.13

लघ ु क प ( िज हा तरावरील) 9 0.26 42 2.32 82 7.6 133 10.18

एकूण :- 52 211.26 58 121.95 95 106.10 205 439.31

428

लायक े
1.49

ब) भजूल (दषूीत)
गावांची सं या- काही नाही

भिव यातील िनयोिजत पाणीवापर (2030)

2573
195

0

पणू चाल ू थतीत

13 पा याची गणुव ा
नदी या दषूीत भागांची लांबी -  काही नाही

स याचा पाणीवापर14

36
32

75%

263
165

एकूण

23

स याचा पाणीवापर

भिव यातील एकूण

544
0

57 106

371

1.15

480

एकूण े
2.01

उविरत े

14
334

544

229
650

भिव यातील िनयोिजत पाणीवापर

42
22

0
371

अ) भपूृ ठावरील पाणी

54
52

काम पणु झालेले  े
0.34

75%
2573
315

0

421

एकूण
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16 योजनिनहाय पाणीवाटप (दलघमी)
योजन

भपूृ ठ भजूल भपूृ ठ भजूल
घरगतुी वापर 22 1 39 3
औ ोिगक वापर 14 0 22 0
िव तु िन मती व इतर उपखो-यात 
थलांतरीत पाणी

0 0 0 0

सचन 170 164 254 226
एकूण वापर :- 206 165 315 229

17 सचन मता
क पाचे वग करण

अ) रा य तरीय क प                  
(250 हे.लाभ े ापे ा कमी)
ब) थािनक तरीय क प                    
(250 हे.लाभ े ापे ा जादा)
क) भजूलावरील लाभ े
एकूण :-
ड) सू म जल सचनाखालील े

भिव यातील पाणीवापर (2030)स याचा पाणीवापर
एकूणएकूण

544

23
14
0

334
371

0

480

1.5

4

स याचे

42
22

भिव यातील (2030)
े  (ल  हे टर) उपखो या या 

लाभ े ाशी 
ट केवारी

े  (ल  हे टर) उपखो या या 
लागवडी लायक 

े ाशी ट केवारी

0.113
0.29

0.03

0.08
0.41

0 .12

0.06

6

3

6

0.005 0.002 0.01 0.004

0.30 15
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