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उ व भीमा उपखोरे ( के-5) 

एका मक रा य जल आराखडा 
1) तावना :-  

भीमा नदी पुणे िज ातील भीमाशंकर जवळ उगम पावते.  महारा ातील पुणे, अहमदनगर, 
सोलापरू या िज ातुन वाहत कन टकात तर पढेु आं  देशा या ह ीवर कृ णा नदीला िमळते. उ व भीमा 
खो याचे महारा ातील भौगोिलक े  45335 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. 

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 गुणव े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 मडंळ) स थतीतील 
व भिव यकालीन ( सन- 2030) पा याची गरज िवचारात घेऊन मजिन ान े 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 मडंळ (State Water Board) याची 
तपासणी क न रा य जल पिरषदेस ( State Water Council) 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 वय े येक पाच वष नंतर सदर एका मक 
जलआराख ाचे पनुिवलोकन करणे अपेि त आहे.  
3) भौगोिलक तपशील :-  उ व भीमा उपखो याम ये खालील िज हा / तालु यांचा समावेश होतो.               
(1) पणेु िज हा :- आंबेगांव, जु नर, खेड (राजगु नगर), हवेली, मावळ, द ड,बारामती, वे हे, िश र,  

मळुशी, इंदापरू, परंुदर, भोर 
 (2) सोलापूर िज हा :- माळिशरस, माढा, करमाळा, पंढरपरू, सांगोला, मगंळवेढा, मोहोळ, दि ण  
     सोलापरू, उ र सोलापरू,अ कलकोट, बाश  
 (3)  अहमदनगर िज हा :- गोदा, कजत, पारनेर, नगर, जामखडे, पाथड ,अकोले 
(4) सातारा िज हा:-  ंडाळा, फलटण, माण 
(5) सांगली िज हा: - जत, आटपाडी, खानापरू, कवठेमहांकाळ.  
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(6) बीड  िज हा : आ टी, पाटोदा 
(7) उ मानाबाद िज हा : उ मानाबाद, तुळजापरू, परांडा, भमू, वाशी,कळंब 
या उपखो याचे भौगोिलक े  45.33 लाख हे टर असनु लागवडीलायक े  38.10 लाख हे टर 

आहे.या उपखो याम ये भीमा ही मु य नदी असनु भामा, इं ायणी, वेळ, पवणा, मळुा, मठुा, घोड, िमना, कुकडी, 
पु पावती, िनरा, माण, िसना, भोगावती या मुख उपन ा आहेत. 

 उपखो याम ये स ा ी पवतरांगामधील पणेु व सातारा िज ातील जा त पावसाचा देश तसेच सोलापरू, 
अहमदनगर, बीड, उ मानाबाद, सांगली, सातारा, व पणेु या भागातील अवषण वण भागांचाही समावेश होतो. 
यामळेु उपखो यातील पज यमान हे 415 ते 4240 िम.मी. असे आहे. सरासरी पजनयतान 688 िम.मी इतके आहे. 

4) जिमनीचा वापर :- 
उपखो यातील बहुतांश भाग वालामखुीमधुन बाहेर पडले या ला हारसापासनु तयार झाले या बेसा ट 

खडकाचा बनलेला आहे. समुारे 53 ट के पृ ठभागावर उथळ मृदा आढळून येते, भुपृ ठाचा उतार प चमेकडुन 
पवुकडे आहे.  

उपखो यातील 84.00 ट के े  लागवडीयो य असनु, एकुण िपक े  74.14 ट के आहे. तसेच पेरणी 
े  66.00 ट के  

या उपखो-याम ये ामु याने भात, बाजरी, वारी, गहू, कडधा ये, ऊस, केळी, फळबाग इ. िपकांचे उ पादन 
घेतले जात असनु आ थक व सामािजक िवकासाम ये ऊस िपक व साखर कारखा यांनी मह वाची भुिमका पार 
पाडलेली आहे. 

5) पा याची उपल धता :- 
भुपृ ठीय :-  कृ णा पाणी तंटा लवादाने (ब छावत लवाद) मे 1976 म ये िनणय जाहीर केला. यानसुार  

महारा ाने एकुण 19990 दलघमी (706 अघफु) पाणी वापराचे िनयोजन केले आहे. यापैकी उ व भीमा खो याचा 
वाटा 11214 दलघमी (395.94 अघफु) इतका आहे. 

भुजल :-  या उपखो याम ये एकुण 197 पाणलोट असनु यापैकी 155 सुरि त (Safe), 28 िनम-
संवेदन म (Semi-Critical) व 14 अितवापर (Over Exploited) झालेले पाणलोट आहेत. 

उपखो यामधील वापर यायो य भुजलसाठा 3440 दलघमी असुन स याचा वापर 3535 (वापर या यो य 
साठयापे ाही जा त) दलघमी आहे. यामळेु अितिर त पाणी वापर कर यास वाव नाही. 

भुपृ ठावरील पा याची उपल धता 11229 दलघमी आहे. लागवडीलायक े ा या तुलनेत ितहे टरी 
2947 घमी पाणी उपल ध असुन उपखोरे दसु या जल व सचन आयोगानसुार “तटूीचे” या गटात मोडते. पा याची 

ित माणसी उपल धता 885 घमी आहे. आंतररा ीय मानकानसुार ित माणसी उपल धता 1700 घमी 
समाधानकारक समज यात येते. 

6) पा याचा वापर :-  
िप यासाठी :-  उपखो याम ये 46 तालकेु, 4 महानगरपािलका व 35 नगरपिरषद / नगरपािलका आहेत. 

शहरी भागासाठी 28 व ामीण भागासाठी 4084 अशा एकुण 4112 योजना काय वत आहेत. स : थतीतील 
लोकसं या 167.08 ल  असनु ती सन-2030 पयत 230.78 ल  हो याची श यता आहे. महारा  जीवन 

ािधकरण यांचेकडून ामीण भागासाठी 100 ली/मनु य/िदन व शहरी भागासाठी 135 ली/मनु य/िदन माणे 
पा याची आव यकता ठरिव यात आली आहे. भिव याकालीन 80 ट के सांडपा याचे शु दीकरण क न ते पाणी 
पनुवापरासाठी तािवत कर यात आले आहे. 

िप या या पा यासाठी स : थतीत एकुण पाणी वापर हा 1312 दलघमी असनु भिव यकालीन (सन 2030) 
1479 दलघमी होणार आहे. 
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औ ोिगक :-  उपखो याम ये 7492 िविवध कारचे उ ोग आहेत. यांचा स : थतीतील पाणी वापर 
279 दलघमी आहे. सन 2030 पयत उ ोगांची सं या 12008 हो याची श यता असनु यासाठी 307 दलघमी 
पा याची गरज भासणार आहे. 

उ ोगामधुन 97.50 ट के पाणी पनुवापरासाठी उपल ध होईल असे गिृहत धर यात आले आहे. 
सचन:-  सचनासाठी  या उपखो याम ये 653 रा य तरीय क प व 3692 थािनक तरीय असे 

4345 क प पणु कर यात आले असनु 6070 दलघमी पाणीसाठा व 30 रा य तरीय क प व 312 थािनक 
तरीय क प चाल ू थतीम ये आहेत. या क पाचा पाणीसाठा 3714 दलघमी असनु वरील सव क पामळेु 

15.01 ल  हे टर े  सचीत होणार आहे. याची लागवडी लायक े ाची ट केवारी 40 % आहे. 
7) भिव यकालीन िनयोजन :-  

या उपखो याम य ेलवादाने उपल ध क न िदले या सव 11214 दलघमी पा याचे िनयोजन पणु कर यात 
आलेले आहे. परंतु उपखो याम ये जलसंधारणास मो ा माणावर वाव असनु भिव याम ये 163 थािनक तरीय 

क प हाती घे याचे िनयोजन याचा पाणीसाठा 84 दलघमी आहे.  
उपखो-यातील स याचे सु म सचनाचे े  1.92 ल  हे टर असनू ते भिव यात 3.84 ल  हे टर पयत 

ने याचे िनयोजन कर यात आले आहे.  
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ठळक वैिश ठे 
उ व भीमा उपखोरे (के-5) 

1 भौगोिलक े  45.33 ल  हे. 
2 लागवडी लायक े  38.10 ल  हे. 
3 अंतभतू िज हे 1) पुणे 2) सोलापरू 3) अहमदनगर अशंत: 4) सातारा अंशत: 5) 

सांगली अंशत: 6) बीड अंशत: 7) उ मानाबाद अंशत: 
4 अंतभतू तालकेु (1) पणेु िज हा :- आंबेगांव, जु नर, खेड (राजगु नगर), 

हवेली, मावळ, द ड,बारामती, वे हे, िश र,  मळुशी, इंदापरू, पुरंदर, 
भोर 
(2) सोलापरू िज हा :- माळिशरस, माढा, करमाळा, पंढरपरू, 
सांगोला, मगंळवेढा, मोहोळ, दि ण सोलापरू, उ र 
सोलापरू,अ कलकोट, बाश  
 (3)  अहमदनगर िज हा :- गोदा, कजत, पारनेर, नगर, 
जामखडे, पाथड ,अकोले  
(4) सातारा िज हा:-  ंडाळा, फलटण, माण 
(5) सांगली िज हा: - जत, आटपाडी, खानापरू, कवठेमहांकाळ.  
(6) बीड  िज हा : आ टी, पाटोदा 
(7) उ मानाबाद िज हा : उ मानाबाद, तुळजापरू, परांडा, भमू, 
वाशी,कळंब 

5 लोकसं या (लाखात) वष शहरी ामीण एकूण 
2011 79 88 167 
2030 125 114 239 

 

6 पाणलोट सं या 197 
7 मुख नदी भीमा 
8 उप न ा भामा, इं ायणी, वेळ, पवणा, मळुा, मठुा, घोड, िमना, कुकडी, 

पु पावती, िनरा, माण, िसना, भोगावती 
9 भुशा ीय घटक द खन पठार (99.90 ट के) े  – 45.29 ल  हे. 

गाळाचे (0.10 ट के) े  – 0.04 ल  हे. 
10 जमीन  
 अ) जिमनीचा कार व सपुीकता खडबडीत पोताची म यम सुपीकता असलेली जमीन. 
 ब) जिमनी या पोतनसुार पीक 

रचाना 
भात, बाजरी, वारी, गहू, कडधा ये, ऊस, केळी, फळबाग इ. 

 पाणलोट े  िवकास 61.00 ट के पाणलोट े  िवकिसत कर यात आलेले आहे. 
11 जमीन वापर प दती  
 अ) कृषी हवामान देश बहुतांश भाग कमी पज याचा, प चमेकडील भाग खाि िशर पज यमान. 
 ब) स थतीत जिमनीचा वापर 

(ल  हे टर) 
1) वन े  – 3.18 2) िन वळ पेरणी े -29.79 3) लागवडी 
यो य े -38.10 4) एकूण पीक े -33.55 

12 जलिव ान  
 अ) वा षक पज यमान (िम.िम.) कमीत कमी 415 ते जा तीत जा त 4240, सरासरी 688 
 ब) भपूृ ठावरील पा याचा यवेा 

(दलघमी) 
50 ट के 

िव वासाहता 
सरासरी 

िव वासाहता 
65 ट के 

िव वासाहता 
75 ट के 

िव वासाहता 
12046 11439 10686 9484 

 

 क) पिह या कृ णा पाणीतंटा 
लवादा या िनणयानुसार कमाल 
पाणी वापर (दलघमी) 

11214 
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 ड) उपखो-याचे वग करण 
ितहे टरी भपूृ ठ पाणी 

उपल धतेनुसार (घमी) 

2947 घमी ितहे टर (तुटीची)  

 इ) उपल ध भुजल पाणीसाठा 
(दलघमी) 

वापर यायो य 3440 व स याचा वापर 3535  

 फ) उपखो-यातील िविहर ची 
सं या 

लाभ े ातील 124007 
लाभ े ाबाहेरील 312895 

 ग) पाणलोट – सं या व 
वग करण 

या उपखो याम ये एकुण 197 पाणलोट असनु यापैकी 155 
सुरि त (Safe),28 िनम-संवेदन म (Semi-Critical) व 14 
अितवापर (Over Exploited) झालेले पाणलोट आहेत. 

13 पा याची गणुव ा भूपृ ठावरील पाणी पावसाळयात व इतर वेळी ि या क न 
वापर यास यो य  

14 पा याची उपल धता स याचा पाणी वापर भिव यातील िनयोिजत पाणी वापर 
(2030) 

 िव वासाहता 75 % 75 % 
 उपल ध पाणी (दलघमी) 9484 9484 
 अ) पिह या कृ णा पाणीतंटा 

लवादा या िनणयानुसार जा तीत 
जा त पाणी वापर 

8465 8465 

 ब) पनुउ व (recycling)  1322 1482 
 क) पुनभरण (regeneration) 715 857 
 ड) इतर उपखो-यातनू उपल ध 

झालेले पाणी 
727 828 

 एकूण भपूृ ठ पाणी उपल धता 11229 11632 
 इ) वापर यायो य भजूल 3553 3440 
 एकूण पाणी उपल धता (म) 14782 15072 
 योजनिनहाय पाणी वापर 

(दलघमी) 
  

 घरगतुी वापर 1312 1479 
 औ ोिगक वापर 279 307 
 सचनाकिरता 11942 11523 
 एकूण वापर 13533 13309 
 इतर उपखो-यात थलांतरीत पाणी 1274 1402 
 एकूण (न)  14807 14711 
 भिव याकिरता पा याची 

उपल धता 
  

 75 ट के िव वासाहतेने येवा 
(म-न)  

-456 -385 

 पाणलोट े  िवकास काय म एकूण े  लायक े  काम पणू 
झालेले े  

उविरत े  

 (लाख हे टर) 45.33 42.94 26.25 16.69 
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15 पाटबंधारे 
क प 

(पाणीसाठा 
मता दलघमी 

म ये) 

पणू चाल ू थतीत भिव यातील एकूण 
सं या पाणी 

साठा 
मता 

दलघमी 

सं या पाणी 
साठा 
मता 

दलघमी 

सं या पाणी 
साठा 
मता 

दलघमी 

सं या पाणी 
साठा 
मता 

दलघमी 
मोठे क प 5 3194 10 3429 0 0 15 6623 
म यम क प 34 638 3 77 0 0 37 715 
लघ ू क प  
(रा य 
तरावरील) 

614 1312 17 125 0 0 631 1437 

लघ ू क प  
( थािनक 
तरावरील व 

िज हा 
पिरषदेकडील) 

3692 926 312 83 163 84 4167 1093 

एकूण :- 4345 6070 342 3714 163 84 4850 9868 
16 योजनिनहाय 

पाणी वाटप 
(दलघमी) 

        

 योजन स याचा पाणी वापर भिव यातील पाणी वापर (सन 2030) 
  भपूृ ठ भजूल एकूण वापर 

(%) 
भपूृ ठ भजूल एकूण वापर 

(%) 
 घरगतुी वापर 1159 153 1312 8.86 1245 234 1479 10.05 
 औ ोिगक 

वापर 
279 0 279 1.88 307 0 307 2.08 

 िव तु िन मती 
(टाटा 
जलिव ुत) व 
इतर  
उपखो-यात 
थलांतरीत 

पाणी 

1274 0 1274 8.60 1402 0 1402 9.53 

 सचन 8502 3440 11942 80.66 8317 3206 11523 78.34 
 एकूण वापर  11214 3593 14807 100 11271 3440 14711 100 

17 सचन मता  
 क पाचे योजन स याचे भिव यातील (सन 2030) 
 े  (ल  

हे टर) 
उपखो-या या 

लागवडी लायक 
े ाशी ट केवारी 

े  (ल  
हे टर) 

उपखो-या या लागवडी 
लायक े ाशी ट केवारी 

 अ) रा य तरीय क प  
(250 हे टर लाभ े ापे ा कमी) 

12.86 34 12.86 34 

 ब) थािनक तरीय क प  
(250 हे टर लाभ े ापे ा जादा) 

1.57 4 2.15 6 

 क) भजूलावरील लाभ े  8.74 23 8.74 23 
 एकूण  23.17 61 23.75 63 
 ड) सू म जल सचनाखालील े  1.92 4.24 3.84 8.47 

 


