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प�र�श�टे  
 

प�र�श�ट । 

�नवडक �सचंन �क�पांचा प�रचय/�क�पांची आव�यकता आ�ण उ� ांती दश"#वणारे #ववरणप$ 

(प�र&छेद  मांक 1.3 पहा) 

अनु. 

 . 

�क�पाच ेनाव #ववरण 

1. आंधळी म
यम 

�सचंन �क�प 

 

हा �क�प महारा��ा�या पि�चमेकडील द�ुकाळ!"त भागातील 

1498 हे)टर शेतज�मनीला �सचंना-वारे लाभ �मळावा /हणून 

सातारा िज�2यातील माण तालु)यातील आंधळी गावाजवळ माण 

नद3वर बांध5यात आला. या �क�पात 2040 मीटर लांबीचा 

मातीचा बांध असून 9याची पाणी साठवण ;मता 9.27 �ममी3 

आहे. �;े>पत �सचंन ;मता 2321.9 हे)टर (1498 x 1.55 

/हणजे �सचंनयोCय ;ेD x >पकाची तीEता) 155 ट)के पीक 

तीEतसेह (खर3प 88 ट)के, दोन हंगामात 12 ट)के आIण रJबी 

55 ट)के) होती आIण खर3प आIण रJबी हंगामात �सचंनाची 

गरज पूणK करणे अपेL;त होत.े अंदाजे ` 1.15 कोट3 खचाK�या 

�क�पाला महारा�� शासनाने ए>�ल 1977 म
ये माNयता Oदल3. 

2. >पपंळगाव (ढाले) 

म
यम �सचंन 

�क�प 

 

बाशQ तालु) यातील सहा गावातील1 2400 हे)टर शेतज�मनीचा 

�सचंना-वारे महारा��ा�या पि�चम भागातील द�ुकाळ!"त 

भागाला लाभ दे5यासाठR सोलापूर िज� 2यातील बाशQ 

तालु)यातील �सरा ना�यावर हा �क�प बांध5 यात आला. या 

�क�पाम
ये �सरा ना�यावर ओगी2 �कारातील वे"ट वअेर 

असले�या माती�या धरणाचा समावेश होता (भोगवती नद3ची 

>वतTरका) Uयाम
ये 3384 हे)टर (2400 x 1.41) �या 

�;े>पत �सचंन ;मतसेह 141 ट)के (खर3प 100 ट)के आIण 

रJबी 41 ट)के) पीक तीEता आIण 9यातून खर3प आIण रJबी 

हंगामात �सचंनाची गरज भागवणे अपेL;त होत.े सुVवातीला 

` 10.01 कोट3 अंदािजत खचाK�या �क�पाला जून 1994 म
ये 

महारा�� शासनाने माNयता Oदल3.  

                                                           

1 इरले- 314 हे)टर, पानगाव- 692 हे)टर, >पपंळगाव (पान)- 104 हे)टर, साकत- 347 हे)टर, 

उंडगेाव- 852 हे)टर आIण यावल3- 91 हे)टर 
2 ओगी �कारचे धरण - धरणांमधनू पाणी सोड5यासाठR ि"पलवेसह दरवाजे नसलेले धरण. �सचंनासाठR 

ि"पलवे-वारे धरण ओ[हर\लो हो5यापूवQ पाणी सोडले जाते. 
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अनु. 

 . 

�क�पाच ेनाव #ववरण 

3 पूणाK म
यम �सचंन 

�क�प 

 

हा �क�प अमरावती िज�2यातील चांदरूबाजार तालु) यातील 

पूणाK नद3वर >व]ोल3 या गावी बांधला गेला Uयाची जमीन 

अ^तशय सुपीक गाळाची होती आIण अN न उ9 पादन 

वाढव5 यासाठR 9 याला खाDीशीर पाणी पुरव_याची आव� यकता 

होती. खर3प आIण रJबी हंगामात �सचंनाची गरज 

भागव5यासाठR 10040 हे)टर (6275x160 ट)के) �सचंन 

;मतसेह 160 ट)के पीक तीEता असले�या (खर3प 60 ट)के, 

रJबी 60 ट)के आIण दोन हंगाम 40 ट)के) 6275 हे)टर 

शेतज�मनी �सं̀ चत कर5यासाठR या �क�पाची रचना कर5यात 

आल3 होती. सुVवातीला ` 36.45 कोट3ं�या अंदािजत खचाK�या 

�क�पाला महारा�� शासनाने जुलै 1994 म
ये माNयता Oदल3. 

4 हरणघाट उपसा 

�सचंन योजना 

 

हा �क�प वैनगंगा खोc यातील मूल नद3ची उपनद3 पाथर3 

ओलांडून 1918 म
ये बांधले�या >व-यमान असोलामeढा 

तलावास पाणी दे5यासाठR सावल3 तालुका िज�हा चंfपूर येथील 

पाथर3 गावाजवळ बांध5यात आला होता. �क�प बांध�यापासून 

कधीह3 पूणK ;मतेने, /हणजे 67.01 �ममी3 भरला नाह3, 

9यामुळे हा �क�प 29.43 gकमी त े 33.75 gकमी या 

काल[या�या लाभ;ेDांतगKत मूल तालु)यात�या आठ गावांतील 

3651 हे)टर शेतजमीन �सचंनासाठR �"ता>वत होता. 

वैनगंगा नद3तून पाणी उचलून वषKभर >व-यमान असोलामeढा 

मुiय कालवा भर5यासाठR व 9या-वारे मूल तालु)यातील आठ 

गावांतील 3651 हे)टर शेतजमीन 29.43 त े33.75 gकमी पयjत 

>व-यमान कालवा �णाल3-वारे �सं̀ चत कर5यासाठR या 

�क�पाची ^न�मKती कर5यात आल3 होती. सुVवातीला ` 12.19 

कोट3ं�या अंदािजत खचाK�या �क�पाला महारा�� शासनाने 

फेlुवार3 1996 म
ये माNयता Oदल3.  

5 सmnयाटोला उपसा 

�सचंन योजना 

 

हा �क�प बावनथडी �क�पा�या3 उतारावर िज�हा भंडारा, 

तालुका तुमसर येथील घNनोर गावात बांध5यात आला. 9यात 

बावनथडी नद3तून पाणी उचलणे आIण 1905 म
ये बांधले�या 

>व-यमान चांदपूर तलावास पाणी पुरवणे समा>व�ट होत,े Uयाचे 

लाभ;ेD "वतः�या पाणलोटातून कमी उ9पादनामुळे �सचंनापासून 

वं`चत होत े कारण तलाव बांध�यापासून तो कधीह3 9 या�या 

^नयोिजत ;मतनुेसार भरला नाह3. �सचंनाची हमी नस�याने 

शेतकc यांना रJबी पीके घेता आल3 नाह3त. लाभ;ेDा�या 

शेतकc यां-वारे सवK हंगामात �सचंनाची आव�यकता पूणK 

                                                           

3 आंतरराUय �क�प (म
य�देशसह) बावनथडी नद3वर 
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अनु. 

 . 

�क�पाच ेनाव #ववरण 

कर5यासाठR 130 ट)के पीक तीEता असले�या 11732.50 

हे)टर (9025 x 1.3) �सचंन ;मतसेह 9025 हे)टर शेतजमीन 

�सं̀ चत कर5यासाठR 65.30 �ममी3 पाणी उचलणे �"ता>वत 

होत.े सुVवातीला ` 13.33 कोट3ं�या अंदािजत खचाK�या 

�क�पाला महारा�� शासनाने मे 1995 म
ये माNयता Oदल3. 

6 

 

 

वाघोल3बुट3 उपसा 

�सचंन योजना 

 

हा �क�प िज�हा चंfपूर तालुका सावल3 येथील वाघोल3 

गावाजवळ वैनगंगा, जी एक बारमाह3 नद3 आहे, ^त�या उज[या 

तीरावर बांध5यात आला आहे. याम
ये वैनगंगा नद3तून 

पा5याची उचल आIण वैनगंगा खोc यातील मूल नद3ची उपनद3 

असले�या पाथर3 नद3वर 1918 म
ये बांध5यात आलेला 

>व-यमान असोलामeढा तलाव भरणे समा>व�ट होत,े Uयाचे 

लाभ;ेD शेवट�या भागापयjत पाणी पोहोचत नस�यामुळे 

�सचंनापासून वं`चत राहत होत े कारण तलाव बांध�या पासून 

9 याची संकि�पत ;मता 67.01 �ममी³ पयjत कधीच भरल3 

नाह3. 9यामुळे शेतकर3 पावसा�या पा5यावर अवलंबून होत ेआIण 

खर3प >पकां�या दर/यान पाऊस समान �माणात होत न[हता 

पTरणामी, ;ेD कोरड ेहोत.े खाDीशीर �सचंन सु>वधा नस�यामुळे 

रJबी आIण उ�ण हवामानातह3 नग5य लागवड झाल3. खाDीशीर 

�सचंनाची "था^नक लोकांची सततची मागणी पूणK कर5यासाठR 

आIण लाभ;ेDातील सावल3 तालुका, चंfपुर िज�2यातील 20 

गावातील4 शेतकc यां-वारे सवK हंगामात �सचंनाची आव�यकता 

पूणK कर5यासाठR 3441 हे)टर शेतजमीन �सं̀ चत कर5यासाठR 

5505 हे)टर (3441X1.6) �सचंन ;मता आIण 160 पीक 

तीEतसेह वैनगंगा नद3मधून दरवषQ 24.42 �ममी3 पाणी 

उचलणे �"ता>वत होत.े 1969-70 त े 1990-91 या 

कालावधीतील वैनगंगा नद3�या मा�सक >वसजKन डटेा�या आधारे 

पा5याची उपलJधता नद3 मापन कe f, आ�ट3 येथे �क�पा�या 

उतारावर ^नधाKTरत कर5यात आल3 होती. तलावा�या स
या�या 

>वतरण [यव"थेचा वापर काह3 नूतनीकरण आIण >व"तारा�या 

कामासह पाणी पुरवठयासाठR केला जाणार होता. सVुवातीला 

` 9.50 कोट3ं�या अंदािजत खचाK�या �क�पाला महारा�� 

शासनाने नो[हeबर 1993 म
ये माNयता Oदल3. 

  

                                                           

4 भानसी, चक उपर3, चोरखाल, दोनलमाळ, जाम (भुज), जाम केरोडा राइट, कढोल3, काजळवाह3, 

कापसी, केरोडा, कmडखेाल, पेटगाव चक, पेटगाव (^नळसणी), पेटगावमाळ, सामदा, �ससQचक, सोनपुर, 

उपर3, [याहाड (भुज), वाघोल3  
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प�र�श�ट II 

�नवडक �क�पां&या बाबतीत हंगामानुसार केलेले �सचंन 

(प�र&छेद  मांक 2.2.3 पहा) 

�क�पाच े

नाव 

वष" खर6प र=बी उ�ण 

हवामान 

एकूण ?ट@पणी 

आंधळी  2014-15 101.00 100.00 0.00 201.00 कोण9याह3 हंगामात 

�क�पा�या कालवा 

�णाल3-वारे भूप�ृठ 

�सचंन पुरव5यात आले 

नाह3. महारा�� 

शासनाने सादर केलेला 

�सचंनाचा डटेा हा 

शेतकc यांनी "वत: 

[यव"था कvन 

धरणातून पाणी 

उचलले�या �सचंनाचा 

होता.   

2015-16 60.00 10.00 3.00   73.00 

2016-17 0.00 0.00 0.00 0.00 

2017-18 100.00 195.00 100.00 395.00 

2018-19 0.00 0.00 0.00 0.00 

2019-20 0.00 169.00 282.00 451.00 

2020-21 0.00 170.00 174.00 344.00 

>पपंळगाव 

(ढाले) 

2014-15 342.00 524.00 234.00 1100.00 �क�पा�या कालवा 

�णाल3-वारे कोण9याह3 

हंगामात भूप�ृठ �सचंन 

पुरव5यात आले 

न[हत.े महारा�� 

शासनाने सादर केलेला 

�सचंनाचा डटेा हा 

शेतकc यांनी "वत: 

[यव"था कvन 

धरणातून पाणी 

उचलले�या �सचंनाचा 

होता.   

2015-16 0.00 0.00 0.00 0.00 

2016-17 0.00 536.00 694.00 1230.00 

2017-18 293.00 452.00 510.00 1255.00 

2018-19 240.00 0.0 0.00 240.00 

2019-20 0.00 609.30 350.00 959.30 

2020-21 250.53 588.98 459.86 1299.37 

पूणाK  2014-15 1243.00 1167.00 318.00 2728.00 खर3प आIण रJबी 

हंगामात �सचंन 

पुरव5यासाठR �क�प 

तयार कर5यात आला 

होता. �क�पाचे 

लाभ;ेD खाDीशीर 

पजKNय ;ेDाम
ये येते 

आIण /हणून खर3प 

हंगामात �सचंन कमी 

होत.े  

2015-16 1087.00 1496.00 206.00 2789.00 

2016-17 814.00 2001.00 423.00 3238.00 

2017-18 225.00 1798.00 326.00 2349.00 

2018-19 1010.00 110.00 149.00 1269.00 

2019-20 उपलJध 

नाह3 

उपलJध 

नाह3 

उपलJध 

नाह3 

1690.00 

2020-21 उपलJध 

नाह3 

उपलJध 

नाह3 

उपलJध 

नाह3 

1166.00 
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�क�पाच े

नाव 

वष" खर6प र=बी उ�ण 

हवामान 

एकूण ?ट@पणी 

हरणघाट 

उपसा 

�सचंन 

योजना  

2014-15 2437.00 0.00 0.00 2437.00 रJबी आIण उ�ण 

हवामान हंगामात 

काल[या-वारे �सचंन 

पुरव5यात आले 

न[हत.े  

 

2015-16 2432.00 0.00 0.00 2432.00 

2016-17 2425.00 0.00 0.00 2425.00 

2017-18 2425.00 0.00 0.00 2425.00 

2018-19 2454.00 0.00 0.00 2454.00 

2019-20 2412.00 0.00 0.00 2412.00 

2020-21 2424.00 0.00 0.00 2424.00 

सmnयाटोला 

उपसा 

�सचंन 

योजना  

2014-15 8077.00 347.00 763.00 9187.00 महारा�� शासनाने 

सादर केले�या 

�सचंना�या डटेाम
ये 

कालवे, तलाव, >वOहर3, 

न-या, इ9याद3 सवK 

साधनांचा समावेश 

आहे.  

2015-16 7956.00 291.00 435.00 8682.00 

2016-17 7824.00 245.00 747.00 8816.00 

2017-18 8047.00 268.00 410.00 8725.00 

2018-19 7974.00 161.00 417.00 8552.00 

2019-20 7964.00 84.00 2374.00 10422.00 

2020-21 7974.00 90.00 2609.00 10673.00 

वाघोल3बुट3 

उपसा 

�सचंन 

योजना  

2014-15 2281.00 0.00 0.00 2281.00 रJबी आIण उ�ण 

हवामान हंगामात 

काल[या-वारे �सचंन 

पुरव5यात आले 

न[हत.े   

2015-16 2168.00 0.00 0.00 2168.00 

2016-17 2158.00 0.00 0.00 2158.00 

2017-18 2703.00 0.00 0.00 2703.00 

2018-19 2280.00 0.00 0.00 2280.00 

2019-20 2281.00 0.00 0.00 2281.00 

2020-21 2246.00 0.00 0.00 2246.00 
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प�र�श�ट III 

�क�पांची सुचवलेल6 पीक पAती दश"#वणारे #ववरणप$ 

(प�र&छेद  मांक 2.2.4 पहा) 

अनु 
 . 

हंगामाचे नाव/ 
पीके 

#पकांतग"त �7े#पत 7े$ 
(हेCटर) (ICA ची 

टCकेवार6) 

 अनु 
 . 

हंगामाचे नाव/ 
पीके 

#पकांतग"त �7े#पत 7े$ 
(हेCटर) (ICA ची 

टCकेवार6) 

1. आंधळी 2. #पपंळगाव (ढाले) 

अ) दोन हंगाम  अ) दोन हंगामी  

1 �मरची 104.86 (7%) 1 �मरची 120 (5%) 

2 कापूस  74.90 (5%) 2 एलएस कापूस  120 (5%) 

ब) खर6प हंगाम ब) खर6प (�सJंचत) 

3 एचवाय बाजर3  224.70 (15%) 3 एचवाय Uवार3  360 (15%) 

4 भुईमूग 149.80 (10%) 4 खर3प बाजर3  240 (10%) 

5 डाळी (यूआई) 299.60 (20%) 5 भुईमूग 240 (10%) 

6 Oहरव ेखत  74.90 (5%) 6 सूयKफूल  240 (10%) 

7 भाUया  29.96 (2%) 7 भाUया  120 (5%) 

8 कांदे 74.90 (5%)  खर6प (अ�सJंचत) 

9 एचवाय Uवार3  89.88 (6%) 8 डाळी  240 (10%) 

10 एचवाय मका  74.90 (5%) 9 बाजर3  120 (5%) 

11 भुईमूग (यूआई) 299.60 (20%) 10 खर3प एचवाय 
Uवार3  

360 (15%) 

एकूण (अ + ब)  1498.00 (100%) 11 कडवाल 240 (10%) 

क) र=बी हंगाम एकूण (अ + ब) 2400 (100%) 

12 गहू  104.86 (7%) क) नंतरची #पके 

13  एचवाय मका  119.84 (8%) 12 एचवाय गहू 240 (10%) 

14  एचवाय Uवार3  149.80 (10%) 13 रJबी भाUया  120 (5%) 

15  भाUया  74.90 (5%) 14 एचवाय Uवार3 264 (11%) 

16  कांदे  74.90 (5%) 15 हरभरा  240 (10%) 

17  चारा  149.80 (10%)  16 सूयKफूल  120 (5%) 

18  हरभरा  149.80 (10%)  एकूण (क) 984 (41%) 

एकूण (क) 823.90 (55%) एकूण बेर6ज (अ+ब+क) 3384 (141%) 

एकूण बेर6ज (अ+ब+क) 2321.90 (155%)    

3. पूणा" 4. हरणघाट 

अ) दोन हंगामी अ) खर6प  

1 एल एस कापूस    1882.5 (30%) 1 एचवाय धान  2190.6 (60%) 

2 �मरची  627.5 (10%) 2 एलवाय धान  182.55 (5%) 

 एकूण (अ) 2510 (40%) 3 भुईमूग 73.02 (2%) 

ब) खर6प 4 खर3प भाUया 
(दोन हंगामी) 

109.53 (3%) 

3 एचवाय Uवार3  941.25 (15%) 5 �मरची 182.55 (5%) 

4 पेरसाळ 941.25 (15%) 6 ऊस  73.02 (2%) 

5 भुईमूग 313.75 (5%) 7 बागायती >पके  109.53 (3%) 

6 डाळी  1568.75 (25%) 8 खर3प डाळी  547.65 (15%) 

 एकूण (ब) 3765 (60%) 9 Oहरवे खत देणार3 
>पके  

182.55 (5%) 

 एकूण (अ+ब) 6275 (100%)  एकूण (अ) 3651.00 (100%) 
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अनु 
 . 

हंगामाचे नाव/ 
पीके 

#पकांतग"त �7े#पत 7े$ 
(हेCटर) (ICA ची 

टCकेवार6) 

अनु 
 . 

हंगामाचे नाव/ 
पीके 

#पकांतग"त �7े#पत 7े$ 
(हेCटर) (ICA ची 

टCकेवार6) 

क) नंतरची #पके ब) नंतरची #पके 

7 गहू 627.5 (10%) 10 Oहरवे खत 
>पकांनंतर गहू  

1095.3 (30%) 

8 हरभरा  1255 (20%) 11 रJबी एचवाय 
Uवार3  

182.55 (5%) 

9 तेल yबया 941.25 (15%) 12 रJबी भाUया  182.55 (5%) 

10 भाUया  941.25 (15%) 13 भात नतंर हरभरा 182.55 (5%) 

एकूण (क) 3765 (60%) 14 वाटाणा डाळी 292.08 (8%) 

एकूण (अ+ब+क) 10040 (160%) 15 उNहाzयातील धान 182.55 (5%) 

   16 Oहरवा चारा  73.02 (2%) 

   एकूण (ब) 2190.6 (60%) 

   एकूण (अ+ब) 5841.60 (160%) 

5. सUVयाटोला 6. वाघोल6बुट6 

अ) बारमाह6 #पके  अ) बारमाह6 #पके  

1 ऊस  180.5 (2%) 1 ऊस  69 (2%) 

ब) खर6प 2 बागायती >पके  103 (3%) 

2 धान  7220 (80%) ब)  दोन हंगामी #पके  

3 भाUया  902.5 (10%) 3 �मरची 172 (5%) 

4 डाळी  722.00 (8%) क) खर6प हंगामी  

एकूण (अ+ब) 9025.00 (100%) 4 एचवाय धान  2065 (60%) 

क) र=बी 5 एलवाय धान  172 (5%) 

5 गहू  902.50 (10%) 6 भुईमूग  69 (2%) 

6 सूयKफूल  270.75 (3%) 7 खर3प भाUया  103 (3%) 

7 भाUया  631.75 (7%) ड) खर6प हंगामी (अ�सJंचत) 

8 हरभरा  902.50 (10%) 8 डाळी  516 (15%) 

एकूण (क) 2707.50 (30%) 9 Oहरवे खत देणार3 >पके 172 (5%) 

एकूण (अ+ब+क) 11732.50 (130%) एकूण (अ+ब+क+ड) 3441 (100%) 

 इ) र=बी #पके 

10 Oहरवे खत 
Oद�यानंतरचा गहू  

1032 (30%) 

11 धानानतंरची एचवाय 
Uवार3  

172 (5%) 

12 धानानतंर�या रJबी 
भाUया  

172 (5%) 

13 धानानतंरचा हरभरा   172 (5%) 

14 उटाणा डाळी(यूट3) 275 (8%) 

 एकूण (इ) 1823 (53%) 

फ)  उ�ण हवामानातील #पके  

15 खर3प धानानंतर 
उNहाळी धान   

172 (5%) 

16 Oहरवा चारा  69 (2%) 

एकूण (फ) 241 (7%) 

 एकूण (अ+ब+क+ड+इ+फ) 5505 (160%) 

 




