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नलिका वितरण प्रणािी सिवसाधारण धोरण
 कें द्रशासनाने सन 2017 परं्यत पाणी वापराच्र्या कार्ययक्षमतेत 20 टक्कक्कर्याने वाढ करण्र्याचे उद्दीष्ट

ठेवले आहे व त्र्या अनषंुगाने उपार्यर्योजना करण्र्याचे राज्र्यशासनास आवाहन केलेले आहे.
कृषीके्षत्रातील पाणीवापर लक्षणीर्य असल्र्याने कृषीके्षत्रातील पाणीवापराची कार्ययक्षमता
वाढववण्र्यास प्राधान्र्य देणे गरजेचे आहे.

 पारंपावरक ववतरण प्रणालीच्र्या तलुनेत नवलका ववतरण प्रणालीचे असलेले फार्यदे ववचारात
घेऊन शासनाने वदनांक 13/1/2017 रोजीच्र्या वनणयर्यान्वरे्य नवलकेद्वारे ससचन ववतरण धोरण
जाहीर केले आहे. नवलका ववतरण प्रणाली धोरण प्रत्र्यक्षात आणणेसाठी शासन वनणयर्य वद.
02/02/2017 अन्वरे्य आवश्र्यक ववववध मागयदशयक सचुना/ अम्मलबजावणीचे वनकष वनगयवमत
करणेत आलेआहेत.

 मखु्र्य अविरं्यता, मध्र्यवती संकल्पवचत्र संघटना, नावशक र्यांचे अतंगयत अधीक्षक अविरं्यता
(कालव)े, मध्र्यवती संकल्पवचत्र संघटना, नावशक र्यांचे अवधपत्र्याखाली, कार्ययकारी अविरं्यता,
कालवा संकल्पवचत्र वव.क्र.4 नावशक र्या वविागाची स्थापना नवलका ववतरण प्रणालीच्र्या
संकल्पनाची कामे करण्र्यासाठी झाली आहे. महाराष्राच्र्या सवय िागातनू प्राप्त होणा-र्या,
प्रकल्पांच्र्या ववषर्यांवकत संकल्पनाची काम,े र्या वविागामाफय त सरुू आहेत. ही कामे वनवाहीत
होत असतांना संकल्पनांच्र्या दषृ्टीने आधारसामग्री सादर करतांना काही त्रटुी वनदशयनास रे्यत
असतात.



नलिका लितरण प्रणािी संदर्भात शासन लनणणय
फेब्रिुारी 2017 मधीि महत्िाच्या तरतदुी

• कें द्रशासनाने सन 2017 पयंत पाणी िापराच्या कायणक्षमतेत 20 टक्कक्कयाने िाढ
करण्याचे उद्दीष्ट ठेििे आहे ि त्या अनषंुगाने उपाययोजना करण्याचे
राज्यशासनास आिाहन केिेिे आहे. कृषीके्षत्रातीि पाणीिापर िक्षणीय असल्याने
कृषीके्षत्रातीि पाणीिापराची कायणक्षमता िाढलिण्यास प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.

• महाराष्र जिसंपत्ती लनयमन प्राधीकरण (MWRRA) यांच्या लद. 12/6/2015
च्या अलधसचूनेनसुार सन 2019 पासनू बारमाही लपकांना सकू्ष्म ससचनाद्वारे पाणी
देणे अलनिायण करणेत आिे आहे. शेतकऱयांनी पाणी िापर संस्था स्थापन करून
घनमापन पद्धतीने शेतीसाठी पाणी घेणे अपेलक्षत आहे.

• जलमन संपादनाचा खचण कमी, पाण्याचा कमी व्यय, शेतकऱयािा पीक पद्धतीतीि
स्िातंत्र्य ि पाणी लमळण्याची खात्री, ससचन प्रणािीचा देखर्भाि दरुूस्तीचा खचण
कमी, बांधकामातीि सिुर्भता ि जिदता इ. मळेु नलिका लितरण प्रणािी
फायदेशीर ठरणार आहे.



• पारंपालरक लितरण प्रणािीच्या तिुनेत नलिका लितरण प्रणािीचे असिेिे फायदे
लिचारात घेऊन शासनाने लदनांक 13/1/2017 रोजीच्या लनणणयान्िये नलिकेद्वारे
ससचन लितरण धोरण जाहीर केिे आहे. नलिका लितरण प्रणािी धोरण प्रत्यक्षात
आणणेसाठी शासन लनणणय लद. 02/02/2017 अन्िये आिश्यक लिलिध मागणदशणक
सचुना/ अम्मिबजािणीचे लनकष लनगणलमत करणेत आिे आहेत.

• शासनाच्या मागणदशणक तत्िांच्या आधारे नलिका लितरण प्रणािीचे लनयोजन
(Planning) ि संकल्पन (Design), बांधकाम (Construction) ि देखर्भाि ि
व्यिस्थापन (Management ) करणेच्या दषृ्टीने पढुीि अनषंुलगक मदेु्द टप्पालनहाय
महत्िाचे ठरतात.

• प्रशासकीय मान्यता प्राप्त प्रकल्प अहिािात पारंपारीक काििा लितरण व्यिस्थेची
तरतूद असताना केिळ योजनेच्या काही र्भागात नलिका लितरण प्रणािी प्रस्तालित
करताना संपणूण प्रकल्प अहिािास सधुारीत प्रशासकीय मान्यता घेण्याची गरज
राहणार नाही.



• नवलका ववतरण प्रणाली वापरण्र्यासाठी शासन स्तरावरुन कोणत्र्याही स्वतंत्र मान्र्यतेची आवश्र्यकता
राहणार नाही. महाराष्र सावयजवनक बांधकाम वनर्यमावली पवरच्छेद 134 ते 135 पवरवशष्ठ-42,
(महाराष्र शासन, सा. बां. वविाग, शासन वनणयर्य ववअसू 2015/प्र.क्र.218/इमारती-2, वद.
16/12/2015 नसुार सधुारीत केल्र्याप्रमाणे) संकल्पवचत्र मंजरूीचे अवधकार संबंधीत के्षवत्रर्य
अवधकाऱर्यांना आहेत. तांवत्रक मान्र्यता देण्र्यास सक्षम अवधकाऱर्याने प्रकल्पाच्र्या/ प्रकल्प घटकाच्र्या पाईप
ववतरण प्रणालीच्र्या अंदाजपत्रकांना तसेच नवलका ववतरण आराखडर्यास व संकल्पवचत्रास मान्र्यता
द्यावी. प्रस्तावाची आर्थथक व्र्यवहार्ययता तपासनू संबंवधत कार्ययकारी संचालकांनी प्रस्तावास मान्र्यता द्यावी.

• लािके्षत्रामध्रे्य महाराष्र ससचन पध्दतीचे शेतकऱर्यांकडून व्र्यवस्थापन अवधवनर्यम, 2005 (MMISF
ACT, 2005) महाराष्र जलसंपत्ती वनर्यमन प्रावधकरण अवधवनर्यम, 2005 (MWRRA ACT, 2005)
मधील तरतदूी नसुार सवय लािाथीमध्रे्य हक्ककदारीनसुार समन्र्यार्यी पध्दतीने पाणी वाटप करणे शक्कर्य
होईल, र्या दषृ्टीने नवलका ववतरण प्रणालीचे संकल्पन व आराखडा तर्यार करावा. त्र्यासाठी
लािके्षत्रातील िपूषृ्ठजल, िजूल व कालव्र्याच्र्या पाण्र्याचा संर्यकु्कत वापर शेतकऱर्यांना त्र्यांच्र्या
गरजेनसुार प्रवाही ससचनाबरोबरच सकू्ष्मससचन पध्दतीने करणे शक्कर्य होइल, ही बाब ववचारात घ्र्यावी



• नवलका ववतरण प्रणालीमळेु संदिय 2 मधील शासन वनणयर्यातील पवरच्छेद 2 नसुार
व्र्याप्ती बदल होत असल्र्यास र्या शासन वनणयर्यातील नमदू पवरच्छेद 4 नसुार सधुारीत
प्रशासकीर्य मान्र्यता घेण्र्याबाबतची कार्ययवाही करावी. नवलका ववतरण प्रणाली
प्रस्ताववत करण्र्यापवूी वनर्योवजत लिके्षत्रामध्रे्य MMISF ACT, 2005 नसुार वनमाण
करावर्याच्र्या पाणी वापर संस्थाबाबतचे वनर्योजन व आराखडा तर्यार करावा तसेच
वनर्योजनामध्रे्य लािधारकांचा सहिाग घेण्र्यात र्यावा. नवलका ववतरण प्रणालीचे काम
सरूु होईपरं्यत महाराष्र ससचन प्रणालीचे शेतकऱर्याकडून व्र्यवस्थापन अवधवनर्यम 2005
कलम 1 (3) व 2 ची अवधसचूना काढण्र्यात र्यावी. नवलका ववतरण प्रणालीचे काम
संपेपरं्यत उक्कत अवधवनर्यमातील कलम 5, 6, 7 नंतर अवधसचूना 3 काढण्र्यात र्यावी.
काम पणूय झाल्र्यानंतर पहीली 3 वषे पवरचलन झाल्र्यानंतर ववतरण प्रणाली व्र्यवस्थापना
साठी पाणीवापर संस्थेकडे हस्तांतरीत करावी.



नलिका लितरण : का ि कोठे ?

• ववतरण प्रणालीद्वारे धरणातील, जलाशर्यातील/ नदीतील पाणी, पाणी वापर संस्थेच्र्या

कार्ययके्षत्रापरं्यत पोहचववणे अविपे्रत आहे. हे ववतरण Projec Specific/ Canal Specific

बांधकामाची स्स्थती ( Construction stage), िसंूपादनाची सद्य:स्स्थती, िसू्तर, िौगोवलक

पवरस्स्थती, व वपकरचना ववचारात घेवून प्रवाही कालवे सकवा नवलका सकवा दोन्हीचे वमश्रण(

Combination of both) वापरून करणे अविपे्रत आहे.

• लािके्षत्रातील जमीनीचा उतार तीव्र असल्र्यास उपलब्ध उजेचा व्र्यर्य/ नाश करण्र्यासाठी कालवे/

ववतवरकावर धबधबे बांधणीवर खचय करण्र्यापेक्षा र्या उजेचा वापर करुन तलुनेने कमी खचात

नवलका ववतरण प्रणाली संकस्ल्पत करण्र्यास वाव असतो. सवयसाधारणपणे जवमनीचा उतार

1:500 पेक्षा तीव्र असल्र्यास गरुूत्वाकषयण उजेव्दारे नवलका ववतरण व्र्यवहार्यय ठरते.

• त्र्याचप्रमाणे लािके्षत्रातील जवमनीस मोठ्या प्रमाणावर चढ-उतार असल्र्यास कालवा

बांधकामाचा खचय वाढतो. तसेच शेतचाऱर्यांवरील धबधब्र्यांचा खचय वाढतो. अशा प्रकरणीही

बंदीस्त नवलका ववतरण व्र्यवहार्यय ठरु शकते.



• संत्रा व अन्र्य फळबागासाठी तसेच पस्श्चम ववदिातील खारपाण पट्ट्यात अत्रं्यत वनरं्यवत्रत
ससचनाची गरज आहे. जास्त पाण्र्यामळेु फळबागांची उत्पादकता (Productivity) कमी होते.
अशा लिके्षत्रासाठी बंवदस्त नवलका ववतरण प्रणालीचा पर्यार्य अन्र्य वनकषांच्र्या आधारे तपासनू
स्स्वकारता रे्यईल.

• नवीन प्रकल्पांच्र्या बाबतीत ज्र्या प्रकरणी पारंपारीक कालवा ववतरण प्रणाली ि-ूसंपादनाच्र्या
खचामळेु अवधक महाग ठरते, अशा प्रकरणी अन्र्य अविर्यांवत्रकी वनकषानसुार नवलका ववतरण
तांवत्रक व आर्थथकदषृ्टर्या व्र्यवहार्यय ठरत असल्र्यास अशा वठकाणीही नवलका ववतरण व्र्यवस्था
स्स्वकारता रे्यईल.

• नवलका ववतरणामळेु वहनव्र्यर्याची बचत होते. पाणी वापराची कार्ययक्षमता वाढते. त्र्यामळेु उपसा
ससचन र्योजनेमधील वशषयकामाच्र्या िांडवली गुंतवणकूीत तसेच वीज देर्यकाच्र्या आवती खचात
बचत संिवते. त्र्यामळेु नवीन उपसा ससचन र्योजनांमध्रे्य संकल्पनाच्र्या टप्र्यावरच बंवदस्त नवलका
ववतरणाचा पारंपारीक कालवा ववतरण प्रणावलचा तौलवनक अभ्र्यास करुन प्रकल्प अहवालामध्रे्य
तरतदूी कराव्र्यात व त्र्यानसुार ववतरण प्रणालीसाठीच्र्या ि-ू संपादनाची तरतदू करावी.



• काळर्या मातीत कालव्र्यावरील बांधकामाचा खचय जास्त रे्यतो. तसेच मरुुम जवळपास
उपलब्ध नसल्र्यास मरुुम आदी िरावासह (CNS Bedding) संधानकातील
अस्तरीकरणाच्र्या तलुनेत नवलका ववतरण वकफार्यतशीर ठरु शकते. रे्यथे तांवत्रक
वनकषानसुार नवलका ववतरण प्रणाली स्वीकारता रे्यईल.

• ज्र्या ववतरण प्रणालीच्र्या सरुूवातीच्र्या काही िागातील िधूारकांच्र्या ववरोधामळेु
ससचनाचे लाि वमळण्र्यास अडचण झाली असेल, तेथे अंशत: नवलका ववतरणाद्वारे
ववतरण व्र्यवस्थेची सलगता वनमाण करुन (Bridging the gaps in the distribution
system) ससचन लाि देता रे्यईल.

• पणूय झालेल्र्या प्रकल्पातील ससचनासाठी वनर्योवजत केलेले पाणी वबगर ससचन प्रर्योजनाथय
वगय झालेले असल्र्यास, अशा प्रकरणी जेव्हा ववतरण प्रणालीच्र्या पनुस्थापनाचे काम
ववचाराधीन असेल तेव्हा, बंवदस्त नवलका ववतरणामळेु होणाऱर्या पाणी बचतीतनू कपात
केलेल्र्या ससचनके्षत्राची पनुस्थापना करण्र्यासाठी नवलका ववतरणाचा पर्यार्य अन्र्य
अविर्यांवत्रकी आर्थथक वनकषांच्र्या चौकटीत तपासनू स्वीकारता रे्यईल.



• सवयसाधारणपणे ICA हा CCA च्र्या 70 ते 80 टक्कके असतो. त्र्यामळेु उपलब्ध पाण्र्याच्र्या
तलुनेत प्रत्र्यक्षात लािके्षत्रात लागवडीलार्यक के्षत्र जास्त असते. र्या जास्तीच्र्या के्षत्रास पाणी
घेण्र्यास शेतकऱर्यांना प्रवतबंध करणे शक्कर्य नसते .तसेच जलाशर्य सकवा कालव्र्यावरुन अनजेु्ञर्य
मर्यादेत वदल्र्या जाणाऱर्या खाजगी उपसा के्षत्राची तरतदू प्रकल्प संकल्पनात केलेली नसते.
त्र्याचप्रमाणे वाढत्र्या नागरीकरणामळेु व औद्योवगकीरणामळेु प्रकल्पीर्य तरतदूींच्र्या तलुनेत
जास्तीचे पाणी वबगरससचन प्रर्योजनाथय वेळोवेळी वगय केले जाते. त्र्यामळेु राज्र्यातील बहुतेक
प्रकल्पांच्र्या जल वनर्योजनावर व ससचन व्र्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणावर ताण वनमाण झाला आहे
.नवलका ववतरणामळेु बचत झालेल्र्या पाण्र्यातनू मळू घोषीत लािके्षत्रात वनमाण झालेली तटू
िरुन काढणे आवण CCA व ICA मधील तफावत दरू करणे हा उदे्दश असावा. मात्र नवलका
ववतरण प्रस्ताववत करुन पाणी बचत दशयवनू प्रकल्पाच्र्या मंजरू लािके्षत्राबाहेरील वाढीव
ससचनके्षत्र शासन पवूयमान्र्यतेखेरीज प्रस्ताववत करु नरे्य.

• सवयसाधारणपणे मोठर्या व मध्र्यम प्रकल्पामध्रे्य ववतवरका/ लघवुवतवरकासाठी व
लघपु्रकल्पामध्रे्य संपणूय ववतरण व्र्यवस्थेसाठी नवलका ववतरणाचा अवलंब करावा.



• ज्र्या प्रकरणी सकु्ष्म ससचनाचा िववष्र्यात अवलंब करणे प्रस्ताववत आहे अशा वठकाणी
लघु कालव्र्याचे ववमोचकाचे खाली नवलका ववतरण प्रणाली कार्यान्वीत करु नरे्य.
जलाशर्य ते लघु कालव्र्याच्र्या मखुापरं्यतच नवलका ववतरण मर्यावदत कराव.े ववमोचका
खालील / ववकें द्रीत पाणी साठर्याखालील सकू्ष्म ससचन प्रणाली कृषी वविागाच्र्या अथय
साहाय्र्याचे मदतीने लािाथी पाणीवापर संस्थेने करणे अविपे्रत आहे.

• िसंूपादनाचा खचय धरुन नवलका ववतरण व्र्यवस्था पारंपावरक कालवा ववतरणापेक्षा
अवधक खर्थचक ठरते. त्र्यामळेु ज्र्या प्रकरणी पारंपारीक ववतरण प्रणाली गहृीत धरुन ि-ू
संपादन झाले आहे, अशा वठकाणी नवलका वलतरणाचा ववचार करु नरे्य.



लदनांक 02/02/2017 च्याशासनलनणणयानसुार
संकल्पनासाठीचीमागणदशणकतत्त्िे

चक चा आकार 5 ते 12 हेक्कटर असावा. सवयसाधारणपणे गट नंबर
तसेच रस्ते, नाले वनहार्य चाकची सीमा अंवतम करावी. र्योजना
लागवडीलार्यक क्षेत्रास ( C.C.A) संकस्ल्पत करावी..

5 % पाणी वहनव्र्यर्य व 75 % के्षत्रीर्य कार्ययक्षमता (Field
efficiency) गहृीत धरावी.

पंधरवड्यातील 12 वदवस मखु्र्य वाहीनी चालू राहील व प्रत्रे्यक
ववमोचक 24 तास चालू राहील असे गहृीत धरावे.



 Additional friction losses as minor losses in the pipeline system should

be considered as 10%.

Minimum initial driving head 1.2m to insure adequate pressure & full flow

condition. (Intake chamber dia. > 2 x pipe dia.)

Min. effective head (HGL – Crown Elev.) should be 0.60 m ( In

exceptional cases it can be up to 0.3 m/s)

Minimum Velocity 0.6 m/sec. In & Av. 1 m/s ( 0.8 m/s to 1.2 m/s) ;

(Scouring arrangement should be provided where vel. < 0.6 m/s)

Maximum Velocity 1.5 m/sec. ( 1.8 m/s for MS, PSC or HDPE pipes; in

that case pressure rating > 4 Kg/cm2 )



Hydraulic Gradient Line (H.G.L.), should be at least 0.6m.

above the crown of the pipe.

Residual head at each outlet on a lateral shall be more or

less equal.

After Design of entire system, it should be rechecked that

the discharge available at each outlet is sufficient to meet

the water requirement of the chak.

In low laying area, If Hydraulic Gradient available is more,

discharge should be controlled by reducing pipe dia. or by

provision of valve.

संपणूय ववतरण व्र्यवस्थेचे (Network) संकल्पन संगणक प्रणालीद्वारे करणेत
र्यावे.



• संकल्पनातील अडचणी सकवा त्रटुी चे वनरसन करण्र्याच्र्या अनशंुगाने शासन वनणयर्य
क्र.संकीणय2019/(प्र.क्र.3/2019)/जसं(धोरण),मंत्रालर्य मुंबई. वद.12/02/2019 अन्वरे्य
शासनाने, नवलका ववतरण प्रणाली अंतगयत बांधकामाधीन, वनववदा स्तर, प्रस्ताववत
कामे तसेच तदनंतरची देखिाल-दरुूस्ती ववषर्याची संपणूय कार्ययवाही वनदोषपणे व्हावी,
र्यासाठी गणुवत्ता मानांकबाबतच्र्या स्पष्टतेसह कें द्रीर्य जलआर्योगाची मागयदशयक
सचूनांचा (Central Water Commission Guidelines) समावेश असलेली
हस्तपसु्स्तका(Hand book) तर्यार करण्र्यात आली आहे. जेणेकरून त्र्यामळेु, क्षेत्रीर्य
स्तरावर नवलका ववतरण प्रणाली र्यशस्वीवरत्र्या राबववणेसाठी ससंुगत वनणयर्य घेणे शक्कर्य

होईल. सदर हस्त पसु्तीकेत खालील प्रकरण समाववष्ट आहेत.

नलिका लितरण प्रणािी हस्तपसु्स्तका (Hand book) 



Sr. No. Item Description Page No.
1 Introduction 1
2 Survey for pipe distribution system 3
3 Planning of pipe distribution network 5

3.1:-General 5
3.2 Pipe Distribution Network (PDN) Planning. 7
3.3 Data Required For Piped Irrigation Network 
Planning.

7

3.4 Route Selection Of Pipe Network. 8
3.5 Guiding Principle For Deciding Carrying Capacity 
Of Pipe/Canal.

8

3.5.1 Carrying Capacity Of Pipe On The Basis Of 
Crop   Water Requirement.

9

3.6 Design Of A Network For Irrigation Rotation. 9

HANDBOOK  INDEX



3.7 Preliminary Carrying Capacity Of Distributory/Minor 9

3.8 Procedure For Deciding The Carrying Capacity Of 
Main/Branch Line

10

3.9 Water Losses & Irrigation Efficiencies 10
3.10 Parameters To Be Borne In Mind For Economical

Pipe  Network.
11

3.11 How To Carry Out Planning. 11
4 Selection of  pipe material 14

4.1 Pipe Materials 14
4.2 Selection of Pipe Materials 14

5 Hydraulics of pipe flow 30
5.1 Free Surface Flow. 30
5.2 Pipe Flow for Pressurized Flow. 30
5.3 Steady Flow 30
5.3.1 Law Of Conservation Of Mass. 30



5.4 Basic Hydraulic To Be Used In Design Of Piped 
Distribution Network.

31

5.5.1 Friction Loss 32
5.5.2 Minor Losses 32

6 Pipe irrigation network design 34
7 Use of software for PDN design 35

7.1 EPANET 44
7.1.1 Features 44
7.1.2 Input data format 44
7.1.3 Observations 45
7.2 WaterGEMS 45
7.2.1 Features 46
7.2.2 Input data format 46
7.2.3 Observations 47
7.3 M S Excel Sheet 48



8 Valves 51
8.1 Gate Valve 51
8.2 Throttling Valve 51
8.3 Reflux Or Check Valve 52
8.4 Pressure Reducing Valve 52
8.5 Air Valve 53
8.6 Scour Valve 54
8.7 Control Valve 54

9 Specifications for Various Types of Pipes. 56
9.6.1 High Density Polyethylene Pipe(HDPE) 58
9.6.2 Polyvinyl Chloride Pipe (PVC) 62
9.6.3 Glass Fiber Reinforced Plastic Pipe  (GRP) 65
9.6.4 Prestressed Concrete Non-Cylinder Pipe (PSC) 68
9.6.5 Prestressed Concrete Cylinder Pipe (PCCP) 70
9.6.6 Bar/Wire Wrapped Steel Cylinder Pipe (BWSC) 73



9.6.7 Mild Steel Pipes (M.S.) 76

9.6.8 Ductile Iron Pipes (DI) 79

9.7 Common Provisions Related To All Pipe 
Types Are As Enumerated Below

82

9.7.1 Marking On Pipes 82

9.7.2 Post Delivery Testing of Pipes 82

9.7.3 Permanent Markings Of Pipe Alignment 82

9.7.4 Third Party Inspection 82

9.7.5 Quality Control & Quality Assuranc 83

9.7.6 Operation, Maintenance & Handling Over
of the syastem          

83



10 Repairs & maintenance 84
10.1 Introduction 84
10.2 Strategy 84
10.3  Transmission System 86
10.4 Distribution System 92
10.5 Pumping Machinery 96

10.6. Water Meters  Instrumentation Telemetry 
& Scada

107

10.7 Repairs of Pipe Distribution System 113
11 Estimate & tender procedure.
12
13

References.
Annexures

117



नलिकालितरणप्रणािीच्याहस्तपसु्स्तकेमध्येबदिकरण्यात
आिेिीमागणदशणकतत्त्िे

As per the guideline given in GR dtd

02/02/2017, chak size should be 5 -12 ha. For

the equitable distribution of water within the

chak. The discharge at each outlet should be 8-

10 lit/sec.

For the rotation there should be proper

grouping of chak on sub-minor or lateral so that

each outlet can discharge 8-10 lit/sec of water.



• Maximum velocity limit for design except PVC pipe

3 m/s should be considered

– HDPE (6kg/cm2), DI,MS pipe should not be recommended for Graviry

pipe distribution network if maximum residual head in pipeline is less than

30m.

– In gravity pipe distribution network for main line if the diameter of pipe is

above 800 mm then GRP or PSC pipe should be preferred for main lines to

reduce cost however due consideration should be given to subsoil

conditions and topography.

– For lift irrigation with drip pressure in HDPE pipe should be considered.

– Cast in situ pipe should not be used for the piped distribution network

– After the laying of pipes proper quality control is mandatory.



1) थेट पंपाद्वारे नलिका लितरण प्रणािी आलण गरुूत्िीय नलिका लितरण
प्रणािी बाबत लनयोजन ि संकल्पन कायणपद्धती :-
गरुूत्वीर्य नवलका ववतरण प्रणाली व थेट पंपाद्वारे नवलका ववतरण प्रणाली र्या
दोन्ही प्रकारच्र्या व्र्यवस्थेसाठीच्र्या संकल्पनाच्र्या कार्ययपध्दती वेगवेगळर्या
आहेत. जसे की, थेट पंपाद्वारे नवलका ववतरण प्रणाली मध्रे्य प्रस्ततु शीषाची
मात्रा जास्त असल्र्याने संपणूय व्र्यवस्थेचे उल्लोळक ववश्लेषण (Surge
Analysis)करणे आवश्र्यक आहे. सध्र्य:स्स्थतीत उपसा ससचन र्योजनामध्रे्य
उध्वयगामी नवलकेचे (Rising Main) उल्लोळक ववश्लेषण केले जाते. थेट
उपसा ससचन र्योजनामध्रे्य संपणूय जालव्र्यहुात (Entire Network) उल्लोळक
ववश्लेषण केल्र्यास ववतरण व्र्यवस्थेमध्रे्य वापरलेल्र्या ववववध प्रकारच्र्या व
व्र्यासाच्र्या नवलका उल्लोळक दाब (Surge Pressure) घेतात सकवा कसे
र्याची पडताळणी होईल व त्र्यास अनरुुप पाईपच्र्या प्रकारात(Pipe Type)व
पाईपसाठीच्र्या दाबाच्र्या प्रकारामध्रे्य (Pressure Rating)आवश्र्यक बदल
करता रे्यतील.

महत्त्िाचे मदेु्द



2.नलिका लितरक प्रणािी सिेक्षण आलण लनयोजन:-
ससचनाकवरता नवलका ववतरण प्रणालीचा पर्यार्य वनवडतांना प्रथमत: त्र्याचा उदे्दश स्पष्ट
असावा. सवयसाधारणपणे जवमनीचा उतार 1: 500 पेक्षा तीव्र असल्र्यास गरुुत्वाकषयण बलाच्र्या
उजेद्वारे ववतरण प्रणालीस प्राधान्र्य द्याव.े सवेक्षण संदिात अधीक्षक अविरं्यता (कालव)े,
मध्र्यवती संकल्पवचत्र संघटना. नावशक र्या कार्यालर्याने प्रवसद्ध केलेल्र्या पवरपत्रक क्र.
मसंसं/अ. अ. (का)/पवरपत्रक/726/2019. वद.05/10/2018 नसुार क्षेत्रीर्य माहीती सादर
करणे आवश्र्यकआहे.
लघु प्रकल्पांच्र्या सवेक्षणासाठी शक्कर्यतो Total station ने अचकू सवेक्षण करुन, लािक्षेत्राचा
समोच्च रेषादशयक नकाशा (Contour Map ) तर्यार करावा. मध्र्यम सकवा मोठ्या प्रकल्पाचे
असल्र्यास, वकफार्यतशीरतेचा पर्यार्य लक्षात घेवनू सवेक्षणासाठी आधवुनक पद्धतीचा वापर
करण्र्यास कोणताही प्रत्र्यवार्य नाही. परंत,ु सवेक्षण हे काटेकोर व अचकू असणे फार महत्त्वाचे
आहे. नवलका ववतरण प्रणाली सवयस्वी पाण्र्याच्र्या दाबावावर अवलंबनू असल्र्यामळेु,
सवेक्षणाच्र्या अचकूतेवर ती जास्त वकफार्यतशीर संकस्ल्पत करणे शक्कर्य होते.



3. सॉफ़्टिेअर चा िापर :-
GIS ही एक सद्याच्र्या र्यगुातील तंत्रज्ञान ववकवसत झालेली प्रणाली आहे. हे तंत्रज्ञान खपू
क्षेत्रामध्रे्य मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते. GIS ह्या संगणकीर्य प्रणालीमध्रे्य Software &
Hardware च्र्या वापराद्वारे मावहती जतन करणे, संकलन करणे, व्र्यवस्थापन करणे, हाताळून
पहाणे, ववश्लेषण करणे व प्रदर्थशत करणे र्या गोष्टी करु शकतो. त्र्यामळेु सद्य:स्स्थतीत नवलका
ववतरण प्रणाली कवरता GIS चा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. तसेच, नवलका ववतरण
प्रणालीचे सवेक्षण हे अचकूपणे होण्र्याकवरता प्रामखु्र्याने Total station सकवा लािक्षेत्र मोठे
असल्र्यास Drone camera द्वारे ही सवेक्षण करता रे्यते.



USE OF SOFTWARE FOR PDN DESIGN
For the design of Piped Distribution Network for irrigation mainly 

following softwares are used.
• EPANET
• WaterGEMS
• M.S. EXCEL Sheet

EPANET:- It is a public domain water distribution system modeling
software package developed by the united state environmental agency's
(EPA) Water Supply and Water Resources Division. It performs extended-
period simulation of hydraulic and water-quality behavior within
pressurized pipe networks and is designed to be "a research tool that
improves our understanding of the movement and fate of
drinking/irrigation water constituents within distribution systems".



• Water GEMS
Water GEMS is a hydraulic modeling application for water

distribution systems with advanced interoperability, geospatial model
building, optimization, and asset management tools, Water GEMS
provides an easy to use environment for engineers to analyze, design,
and optimize water distribution systems.

FEATURES
• Water GEMS includes Darwin Designer Tool in which synchronized

database connection of junctions and pipe with allocated water demand
and node elevation system of piped distribution network, the diameter
can be automatically get selected within the range of given pipe diameter
range and pipe material. This tool is important and useful for
optimization of pipe diameter.

.



• Darwin Calibrator evaluates millions of possible solutions to let
users quickly find a calibration hypothesis that best matches
measured flows, pressures, and on/off status, empowering users to
make reliable decisions based on accurate hydraulic simulations of
the real world.

• Darwin Designer automatically finds maximum benefit or
minimum-cost designs and rehabilitation strategies, based on
available budget, construction cost, and pressure and velocity
constraints.

• In Water GEMS a special tool named as Scenario & Alternative
which allows multiple demand conditions, various pump position,
various valve positions, piped distribution network with and
without pump, can be use. It makes easy interpretation of results
with different conditions. Data filled for piped distribution
network can be used for each different condition.



• M.S.Excel Sheet
Piped distribution network design with the help of

M.S.Exel Sheet the following data need to be filled and
first pipe diameter is assumed and required constraints
such as length, head loss, velocity, Hydraulic Gradient
level and residual head is worked out. (Detailed
procedure given in Chapter No VI)

1.Ground Level along the PDN alignment approximately
20m or 30m interval is to be filled. It helps to understand
the ground profile of command area to make the laying
of pipe easily.

2.Discharge at each pipe section is to be filled.
3.Head loss and Velocity in the given pipe section is

calculated by Modified Hazen Williams formula.



 जलसंपदा वविागामाफय त सद्य:स्स्थतीत Water Gems Bentley सॉफ्टवअेर, नावशकआवण
नागपरू रे्यथील कार्यालर्यात घेण्र्यात आलेली आहेत. र्या सॉफ्टवेअरसाठी आधारसामग्री
(Input Data) म्हणनू िौगोवलक मावहती रं्यत्रणेशी (Geographical Information System
(GIS)) ससंुगत (Synchronise) होईल अशी आधारसामग्री देणे आवश्र्यक आहे.त्र्यासाठी
वत्रवमतीर्य आधारसामग्री (Three Dimensional Data with Geo Referencing)
िौगोवलक संदिासह आवश्र्यक आहे. ही आधारसामग्री केवळ टोटल स्टेशन/ड्रोन सारख्र्या
उपकरणामाफय त सवेक्षणाद्वारे प्राप्त होऊ शकते. अशी आधारसामग्री प्राप्त झाल्र्यास नवलका
ववतरण प्रणालीचे संरेखा व ववववध व्र्यासांसाठीचे पर्यार्य र्या सॉफ्टवेअरद्वारे करता रे्यऊ
शकतात व र्या सॉफ्टवेअरचा अवधक उपर्योग करता रे्यऊ शकेल. सद्य:स्स्थतीत पवूीच
सवेक्षण केलेल्र्या लािक्षेत्राचे ॲटोकॅड मधील रेखावचत्राचा वापर करुन, अनिुवावर
आधावरत मनॅ्र्यअुल पध्दतीने संरेखन व चकचे वनर्योजन करुन ऑफ्टीमार्यझेशन केले जाते.
तसेच, मनॅ्र्यअुल पध्दतीने सधुारीत हजॅन ववल्र्यम सतू्राचा वापर करुन पाईपचे व्र्यास वनस्श्चत
करण्र्यासाठी र्या सॉफ्टवेअरचा वापर करण्र्यात रे्यत आहे



4.नलिका लितरण प्रणािी चे लनयोजनाबाबत धोरण :-नवलका ववतरण प्रणाली धोरणांअतगयत
व्र्यवस्थेचे संकल्पन हे सवयस्वी र्योग्र्य सवेक्षण व वनर्योजना र्यावर अवलंबनु असते तसेच संकल्पन हे
मंजरू पीक पद्धतीनसुार व सधुारीत पेनमन पद्धतीने पवरगणीत, महत्तम पाणी वापर असणाऱर्या
पंधरवड्यातील पाणी वापर (Peak Water Requirement) व त्र्यावेळी धरणात उपलब्ध जलस्तंि
(Water Head) र्या वर आधारीत आहेत सधुारीत पेनमन पद्धतीनसुार र्योजनेचा ववसगय वनस्श्चत
करता रे्यतो.

नवलका ववतरण प्रणाली चे वनर्योजन हे अंत्रं्यत महत्त्वाचे आहे वनर्योजन करताना लािक्षेत्राचे
सवेक्षण पासनु, मखु्र्य नवलकेची संरेखा वनस्श्चत करणे तसेच लघवुवतवरका , लटॅरल्स र्यांची संरेखा
वनस्श्चत करणे , चक चा आकार वनस्श्चत करणे, थेट ववमोचक तसेच इतर ववमोचकांची स्थाने
वनस्श्चत करणे र्या वनर्योजनातील महत्वाच्र्या बाबी आहेत. प्राप्त विविध प्रकल्पाच्या प्रस्तािािरुन
लक्षात येते की वनयोजनामध्ये चकुा असनु पाण्याचा विसर्ग वनश्चचती, Start HGL level आवि
नवलकेची संरेखा यामध्ये चकुा होत असल्यामळेु संपिुग वनयोजन हे वकफायतशीर आवि व्यव्हायग होत
नाही याकडे लक्ष देिे र्रजेचे आहे. त्यासाठी LIS च्या धरतीिर स्थायी स्िरुपाचे Technical
committee नेमनु नवलका वितरि प्रिालीचा सिगसाधारि आराखडा मंजरु केल्यानंतरच सविस्तर
संकल्पन करिे योग्य राहील.
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