क्षमता उपचार नकाशा (Potential Treatment Map) मार्गदर्शगका
उपचार कृ ती आराखडा नकाशा हा प्रकल्पाचा आत्मा असतो. ‘जलयक्त
ु शशवार अशियान’ अतं र्गत सन २०१७ १८ तसेच सन २०१८-१९ या वर्ाग कररता वापरण्यात येणारा कृ ती आराखडा नकाशा हा Remote Sensing &
GIS याआधशु नक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार करण्यात आला आहे. सदरील नकाशामध्ये महाराष्ट्र सदु रू
सवं दे न उपयोजन कें द्र, नार्परू , तसेच िजू ल सवेक्षण शवकास यत्रं णा, पणु े या कायागलयानं ी शवकशसत के लेलं
आधशु नक तंत्रज्ञान वापरून वसंधु रा पाणलोट शवकास यंत्रणा, पणु े या कायागलयामार्ग त नकाशे तयार करण्यात
आले आहे. पाणलोट क्षेत्रामध्ये मृद व जलसंधारणाची करावयाची कामे शह कायागलयामार्ग त नकाशे तयार
करण्यात आले आहे. पाणलोट क्षेत्रामध्ये मृद व जलसंधारणाची करावयाची कामे शह जर्मनीची खोली,
जर्मनीची वर्गवारी, जर्मनीचा उतार, मृदेची धपू , मृदेचा पोत, समपातळी-समुच्चतादशगक रेषा, भूपष्ठृ
रचना, भूस्तर रेखा/ लीनामेंट (Lineaments), र्ावाच्या भू-सीमा, सवे / र्ट नं., तसेच पाणलोटाच्या
सीमा या सवग घटकाचा आधशु नक संर्णक आज्ञावली मध्ये एकशत्रत अभ्यास करून र्ाव शनहाय कृ ती आरखडा
तयार के ला र्ेला आहे.
सदरील कृ ती आराखडा नकाशा अक्षासं व रे खांश नसु ार असनू नकाशाच्या वरच्या िार्ात नकाशाचे नाव
,उजव्याबाजसू र्ाव, तालक
ु ा व शजल्हा या बाबत माशहती शदली आहे. तसेच र्ावाच्या खालील बाजसू उत्तर
शदशा, प्रमाणपट्टी, नकाशा सूची, इ. बाबत माशहती आहे. नकाशाच्या खालील िार्ात नकाशाकररता वापरण्यात
आलेल्या माशहतीचा स्त्रोत व सबं शं धत कायागलायाच
ं ी नावे शदलेली आहेत. राज्यामध्ये असलेले र्ावाचे िौर्ोशलक
स्थान हे नकाशाच्या खालील उजव्या बाजसू दशगशवले आहे.
नकाशामध्ये असलेली सचू ी खालील प्रमाणे दशगशवण्यात आली आहे.
र्ावाची भू-सीमा
नकाशासचू ी मध्ये वरील प्रमाणे दशगशवलेले शचन्ह (तटु क र्डद काळ्या रंर्ाची रे र्ा) िमू ी अशिलेख कायागलया
कडून प्राप्त माशहती नसु ार नकाशावर दाखवलेली आहे. अशियानातील शनवड झालेल्या र्ावाच्या सिोवताली
असलेली र्ावे याच शचन्हाने दशगशवलेली असनू (तटु क करड्या रंर्ाची रे र्ा) काळ्या रंर्ात र्ावाची नावे
दाखवलेली आहे. तसेच नावच्या पाठीमार्े आकाशी शनळ्या रंर्ाची छटा शदसनू येते.
र्ट/भूमापन सीमा रेषा
नकाशासचू ी मध्ये वरील प्रमाणे दशगशवलेले शचन्ह (करड्या रंर्ाची रे र्ा) िमू ी अशिलेख कायागलया कडून प्राप्त
माशहती नसु ार नकाशावर दाखवलेली आहे. तसेच यामध्ये र्ट/सवे नं. यांचे क्रमांक करड्या रंर्ात दाखशवलेले
आहे.

.
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सूक्ष्म पाणलोटाची सीमा रेषा
जमीनीवरील पाणी नैसशर्गकरीत्या वाहत येवनू एका शठकाणी एकत्र होवनू एकाच प्रवाहात वाहते त्या संपणू ग क्षेत्रास
पाणलोट क्षेत्र असे म्हणतात. प्रत्येक लहान प्रवाहाचे स्वतं त्र पाणलोट क्षेत्र असनू असे प्रवाह एकत्र आल्यावर
त्याचे मोठे एकशत्रत पाणलोट क्षेत्र तयार होते. नकाशा सचू ी मध्ये दाखवलेली तटु क र्ल
ु ाबी रंर्ाची रे र्ा पाणलोट
सीमांकन दशगशवत असनू याच र्ल
ु ाबी रंर्ात पाणलोट क्षेत्राचे नामांकन दाखशवले आहे. नामांकनामध्ये GDSA
पाणलोट, लघपु ाणलोट व सूक्ष्म पाणलोट अशी वर्गवारी करून नावे शदली र्ेली आहे. उदा. BM-15/03/09
यामध्ये BM-15 हा GSDA पाणलोट, 03 हा BM-15 चालघपु ाणलोट व 09 हा BM-15 मधील 03 चा सक्ष्ू म
पाणलोट.
िजू ल सवेक्षण शवकास यंत्रणा, पणु े या कायागलया कडून पाणलोट सीमांची शनशिती के ली जाते. पाणलोटाची
सीमा रे र्ा शह नैसशर्गक सीमा रे र्ा आहे. त्यामळ
ु े र्ावाचे सवेक्षण करून आराखडा तयार करताना खालील
कायगपद्धती अवलबं ण्यात यावी.
१) र्ावाच्या क्षेत्राची शविार्णी सवगसाधारणपणे २ ते ५ सक्ष्ू मपाणलोटात होते.
२) र्ावाच्या माथ्या कडील हद्दीबाहेरील सक्ष्ू म पाणलोट क्षेत्रातनू पाणी येत असल्यास, त्या क्षेत्राचा िार्
र्ावाच्या िार्ास ग्राह्य धरून आराखडा तयार करावा.

र्ावठाण क्षेत्र
नकाशासचू ी मध्ये वरील प्रमाणे दशगशवलेले लाल र्डद रंर्ाचे शचन्ह म्हणजे तेथील वसाहत/र्ावठाण क्षेत्र आहे.

नदी प्रवाह/जलाशय
नकाशासचू ी मध्ये वरील प्रमाणे दशगशवलेले लाल शनळ्या रंर्ाचे शचन्ह म्हणजे नदी/तलाव/पाझर तलाव/जलाशय
दशगशवलेली आहे. शह सवे स्त्रोते उपग्रह प्रतीमाच्या (Satellite Images) वरून घेण्यात आली आहे.

भूस्तर रे खा/ लीनामेंट रेषा
तटु क र्डद जांिळ्या रंर्ाचे शचन्ह म्हणजे ‘िस्ू तर रे खा’ म्हणनू दाखशवलेले आहे. िस्ू तर रे खा म्हणजे िख
ू डका
मधील अतं र्गत रे र्ीय िेर्. (लीनामेंट) िू र्िागतील हालचाली मळ
ु े शनमागण झालेल्या पोकळ/कमकुवत (fault)
िार् तयार होतो असा िार् पाणी झीरपण्यास सवोत्तम आहे..
“A lineament is a linear feature in a landscape which is an expression of an underlying
geological structure such as a fault, fracture, joint etc.”
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लीनामेंटरे खा मळ
ु े पावसाचे पाणी जशमनीच्या आत शजरले जाते. त्यामळ
ु े िू र्िागत असलेल्या पाणी साठ्यात वाढ
होण्यास मदत होते. नकाशामध्ये ओघळी/नाला या शठकाणावर काही शठकाणी या प्रकारचे शचन्ह दाखशवलेले
आहे. शसमेंट नाला बांध / ररचाजग बांध/र्बैअन बांध असे उपचार जर आपण त्या अशा शठकाणी घेतले तर त्या
शठकाणी पाणी जशमनीमध्ये शझरपण्याची क्षमता जास्त प्रमाणात असते. लीनामेंट ह्या ज्या नाल्यावर शसमेंट नाला
बांध / ररचाजग बांध घ्यावयाचा आहे अशा नाल्याला छे डून जातात. काही शठकाणी लीनामेंट रे र्ा ह्या अशस्तत्त्वात
शसमेंट नाला बाधं / ररचाजग बांध/र्बैअनबाधं / पाझर तलाव यानं ा छे दनू जातात अशा शठकाणी र्ाळ काढून त्याची
कायगक्षमता वाढशवता येते.

समपातळी-समुच्चता दशगक रे षा
नकाशासचू ी मध्ये वरील प्रमाणे दशगशवलेले शचन्ह म्हणजे समपातळी-समच्ु चता दशगक रे र्ा होय.
समान उंचीच्या सवव ब दं नु ा जोडणारी रे षा म्हणजे सामपातळी-समच्ु चता दर्वक रे षा. या उपग्रहां द्वारे घेतलेल्या
बिबमतीय प्रतीमेच्या आधारे (Digital Elevation Model ) तसेच GIS तंिज्ञानाचा वापर करून ५ मीटर
इटं वगल चे Contour तयार करण्यात आले आहे शह रे र्ा नेहमी उतारास आडवी आशण काटकोनात
असते.समपातळी रे र्ा एक मेकात शमसळत नाही.या रे र्ाच्या नकाशावरून प्रदेश सपाटीचा आहे,उंचसखल आहे
शकंवा डोंर्राळ आहे हे समजते.
संभाव्यओघळ र्नयंत्रणाचे उपचार
अनघड दर्डी बाधं लहान मातीचे बाधं /
नकाशासचू ी मध्ये वरील प्रमाणे दशगशवलेले शचन्ह (मधला रंर् शपवळा व दोन्ही बाजल
ू ा काळ्या रंर्ाची रे र्ा )
असलेल्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये अनघड दर्डी बांध लहान मातीचे बांध /घ्यावयाचे आहे. याकररता जशमनीचा
उताराची टक्के वारी(Slope Map), ओघाळीची वर्गवारी (Drainage Order), वहन क्षेत्र (Runoff Zone)
या शतन बाबीच्या र्मु ात्मक टक्के वारी नसु ार तसेच उपग्रह प्रतीमाच्या (Satellite Images) माध्यमातनू
आधशु नक संर्णक प्रणाली द्वारे अभ्यास करून अनघड दर्डी बांध / लहान मातीचे बांध नकाशा मध्ये ि-ू
कटीबद्ध (Zone) शनहाय दाखशवलेले आहे. नकाशावर दाखशवलेल्या ओघाळी या टोपोशीट नकाशावरून
घेण्यात आल्या आहे. त्यामळ
ु े र्ावचे सवेक्षण करतानं ा प्रत्यक्ष पाणलोट क्षेत्रात ज्या ओघळी नकाशावर आल्या
नाही त्या ओघळी नकाशावर शनळ्या रंर्ाने माकग कराव्यात.
पाणलोट क्षेत्रामध्ये ओघळ ज्या शठकाणावरून चालू होते अशा िार्ात पात्राची धपू थांबशवण्यासाठी अनघड
दर्डी बांध / लहान मातीचे बांध जास्त पररणामकारक आहे.
मातीचा नाला बांध/ ग्यॅर्बयन नाला बांध
नकाशासचु ी मध्ये वरील प्रमाणे शदलेल्या दशगशवलेले शचन्ह (तटु क शदसणारी लाल रंर्ाची जाड रे र्ा व रे र्च्े या
दोन्ही बाजसू काळा रंर्) असलेल्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये िशू मर्त बधं ारा/ मातीचा नाला बाधं घ्यावयाचे आहे.
याकररता जशमनीचा उताराची टक्के वारी(Slope Map), ओघाळीची वर्गवारी (Drainage Order), पाणलोटाचे
वहन क्षेत्र तसेच जाशमनाची वर्गवारी या बाबीच्या र्मु ात्मक टक्के वारी आशण उपग्रह प्रतीमाच्या (Satellite
Images) माध्यमातनू आधशु नक संर्णक प्रणाली द्वारे अभ्यास करून िशू मर्त बंधारा/ मातीचा नाला बांध
नकाशा मध्ये ि-ू कटीबद्ध (Zone) शनहाय दाखशवलेले आहे.
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नाला र्ाळ काढणे/नाला खोलीकरण/र्समेंट नाला बांध/कोल्हापुरी बंधारा
नकाशासचु ी मध्ये वरील प्रमाणे शदलेल्या दशगशवलेले शचन्ह (शनळ्या रंर्ाची जाड रे र्ा) असलेल्या पाणलोट
क्षेत्रामध्ये नाला र्ाळ काढणे/शसमेंट नाला बाधं /कोल्हापरु ी बधं ारा या पद्धतीची कामे घेतली जावू शकतात.
याकररता जशमनीचा उताराची टक्के वारी(Slope Map), ओघाळीची वर्गवारी (Drainage Order), पाणलोटाचे
वहन क्षेत्र, जाशमनाची वर्गवारी(Soil Landcapability) व जशमनीची खोली(Soil Depth)या बाबीच्या
र्मु ात्मक टक्के वारी व आधशु नक सर्ं णक प्रणाली द्वारे अभ्यास करून नाला र्ाळ काढणे/शसमेंट नाला
बांध/कोल्हापरु ी बंधारा नकाशा मध्ये ि-ू कटीबद्ध (Zone) शनहाय दाखशवलेले आहे. साधारणपणे ओघळीच्या
वर्गवारी नसु ार २nd व ३ rd order असलेल्या नाला/ओढ्यावर या प्रकारची कामे प्रस्ताशवत के ली असनू
पाणलोट क्षेत्राच्यापनु िगरण क्षेत्र मध्ये जाड शनळ्या रंर्ाच्या रे र्ेने दाखशवले आहे.
वर तक्ता मध्ये नमदू के ल्यानसु ार वेगवेगळ्या रंगाने दर्वबवलेल्या बचन्हाच्या बिकाणी ओघळ उपचार पद्धती गाव
नकार्ामधील भपू ष्ठृ रचना वभ-ू कटी ंधा नसु ार प्रस्ताबवत करण्यात आली आहे.
संभाव्य पाणलोट क्षेत्र उपचार पद्धती
कोरडवाहू शेती/ समपातळी समुच्चता दशगक रेषे नुसार शेताची बांध बंर्दस्ती/शेततळे
नकाशामध्ये वरील तक्ता मध्ये दशगशवलेलीरंर्छटा (र्डद शपवळा) शह क्षेत्र उपचार पद्धती दाखवते या साठी
जशमनीची िपू ष्ठृ रचना (Geomorphology), जशमनीची वर्गवारी (Land Capability), जशमनीची खोली (Soil
Depth), मृदच्े या धपु ेचे प्रमाण (Soil Erosion) वजशमनीचा उतार (Slope) या घटकांचा िौर्ोशलक माशहती
प्रणाली (GIS System) मध्ये एकशत्रत अभ्यास करून संर्णकाद्वारे जशमनीचे ि-ू कटीबद्द (Zone) ठरवण्यात
आले असनू या साठी क्षेत्रातील जमीनीची िपू ष्ठृ रचना शह सपाट व उंचवट्याची असनू नदीप्रणालीस येथनू च
सरुु वात होते व जमीन शह मानवाच्या प्रर्तीमध्ये अत्यंत महत्वाची साधनसंपत्ती असल्याने शतचे आरोग्य संवधगन
करणेसाठी उपाय योजना करणे महत्वाचे असल्याने या मध्ये शेतातनू वाहत जाणाऱ्या पाण्याची र्ती कमी करून
जशमनीची धपू कमी करणे हा महत्वाचा उद्देश असनू या प्रकारच्या उपचार पद्धतीमध्ये शेताची बाधं बधं ीस्ती
करण्यात येते तसेच शेततळे खोदण्यास देखील हा ि-ू कटीबद्द (Zone) योग्य आहे.
बांधावरील वृक्ष लार्वड/ फळबार् लार्वड/ वनीकरण/वृक्ष लार्वड
नकाशामध्ये वरील तक्ता मध्ये दशगशवलेलीरंर्छटा (तपशकरी शठपक्यासह र्डद शहरवा रंर्) शह क्षेत्र उपचार पद्धती
दाखवते या साठी जशमनीची िपू ष्ठृ रचना (Geomorphology), जशमनीची वर्गवारी (Land Capability),
जशमनीची खोली (Soil Depth), मृदचे ा शनचरा (Soil Drainage) वजशमनीचा उतार (Slope) या घटकाच
ं ा
िौर्ोशलक माशहती प्रणाली (GIS System) मध्ये एकशत्रत अभ्यास करून संर्णकाद्वारे जशमनीचे ि-ू कटीबद्द
(Zone) ठरवण्यात आले असनू या क्षेत्रातील जमीनीचे उपयोजन हे शेती साठी होत असनू या मध्ये शेतातनू
वाहत जाणाऱ्या पाण्याची र्ती कमी करून जशमनीची धपू कमी करणे हा महत्वाचा उद्देश असनू या प्रकारच्या
उपचार पद्धतीमध्ये शेताची बांधबंधीस्तीवर वृक्ष लार्वड तसेच र्ळबार् लार्वड करणे व पडीक जशमनीत
वनीकरण करणे साठी देखील हा ि-ू कटीबद्द (Zone) योग्य आहे
सलर् समतल चर/खोल सलर् समतल चर/वनतळे
नकाशामध्ये वरील तक्ता मध्ये दशगशवलेली रंर्छटा (पांढऱ्या रंर्ात र्डद शहरव्या रंर्ाचे शठपके ) शह क्षेत्र उपचार
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पद्धती दाखवते या साठी जशमनीची िपू ष्ठृ रचना (Geomorphology), िमू ी उपयोशर्ता (Land Use), जशमनीची
वर्गवारी (Land Capability), जशमनीची खोली (Soil Depth), मृदचे ा शनचरा (Soil Drainage), जशमनीचा
उतार (Slope) व मृदच्े या धपु ेचे प्रमाण (Soil Erosion) या घटकांचा िौर्ोशलक माशहती प्रणाली (GIS
System) मध्ये एकशत्रत अभ्यास करून संर्णकाद्वारे जशमनीचे ि-ू कटीबद्द (Zone) ठरवण्यात आले असनू या
क्षेत्रातील जमीनशह पडीक व डोंर्र माथ्यावरील असल्याने ती शेतीस अयोग्यअशी असनू अशा क्षेत्रात समपातळी
चर खोदण्यात येतात याचा उद्देश हा मृद व जलसधं ारण करणे हा असतो. पाण्याची र्ती कमी करून जशमनीची
धपू कमी करणे हा महत्वाचा उद्देश असनू सलर् समतल चराच्या बांधावर वृक्ष लार्वड व वनीकरण करणे तसेच
वनतळे साठी देखील हा ि-ू कटीबद्द (Zone) योग्य आहे
शेताची बांध बंर्दस्ती/ढाळीची बांध बंर्दस्ती/शेततळे /र्वहीर पुनभगरण
नकाशामध्ये वरील तक्ता मध्ये दशगशवलेली रंर्छटा (राखाडी शपवळा) शह क्षेत्र उपचार पद्धती दाखवते या साठी
जशमनीची िपू ष्ठृ रचना (Geomorphology), जशमनीची वर्गवारी (Land Capability), जशमनीची खोली (Soil
Depth), मृदचे ा शनचरा (Soil Drainage), जशमनीचा उतार (Slope) वमृदच्े या धपु ेचे प्रमाण (Soil Erosion)
या घटकांचा िौर्ोशलक माशहती प्रणाली (GIS System) मध्ये एकशत्रत अभ्यास करून संर्णकाद्वारे जशमनीचे ि-ू
कटीबद्द (Zone) ठरवण्यात आले असून या क्षेत्रातील जमीनशह शेतीस योग्य अशी असनू अशा क्षेत्रात शेती उत्तम
प्रकारे होत असनू सपु ीक मृदचे ी धपू रोखण्यासाठी शेतीस बांधबंधीस्ती के ली जाते तसेच अशतररक्त पाण्याचा
शनचरा होण्यास समपातळी चर खोदण्यात येतो. याचा उद्देश हा मृद व जलसधं ारण करणे हा असनू यासोबतच
शेतातील वाहून जाणाऱ्या पाण्याचा वापर शवहीर पनु िगरण करणे साठी देखील हा ि-ू कटीबद्द (Zone) योग्य आहे
संबंशधत र्ावाचा नकाशा त्या र्ावामधील असलेली िपू ष्ठृ रचना व ओघळीच्या स्वरूपा नुसार तयार के ला आहे.
नकाशा मधील दशगशवलेली उपचार पद्धती शह ि-ू कटीबंधास अनसु रून असनू नकाशाच्या प्रमाणा नसु ार प्रत्यक्ष
क्षेत्रावर थोडीर्ार तर्ावत असू शकते. नकाशामध्ये र्ावाची िू सीमा व र्ावातील पाणलोट क्षेत्राच्या आतील
िार्ाचे रंर् उठावदार आहेत. त्याचप्रमाणे र्ावातील िू सीमा बाहेरील माशहती सद्ध
ु ा नकाशावर दशगशवलेली असनू
त्याची रंर्छटा शर्कट स्वरुपाची आहे. अशियानामध्ये शनवड करण्यात आलेल्या र्ावाच्या शेजारील र्ावे या
आधी ‘जलयक्त
ु शशवार अशियान’ तसेच ‘एकाशत्मक पाणलोट व्यवस्थापन कायगक्रम’ (IWMP) मध्ये घेतले
असल्यास तसे र्ावाच्या नावापढु े नमदू के ले आहे. उदा. Daregaon/IWMP-30/2017-18,
Dhamangaon/ /205-16, Fulambari/ 2016-17
क्षमता
उपचात
नकार्ा
मृद
व
जलसंधारण
बवभागाच्या
https://wcd.maharashtra.gov.in/capacity-treatments या सक
ं े तस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले
आहे. या संकेत स्थळावरुन जलयक्त
ु बर्वार अबभयान मध्ये बनवड करण्यात आलेल्या सन २०१७-१८ व सन
२०१८-१९ या वषावचे बजल्हा बनहाय गाव नकार्े डाऊनलोड करता येते.
१) र्ाव शनहाय पाणलोटाचे सवेक्षण करताना अशस्तत्वात असलेले पाणलोटातील ओघळ शनयंत्रणाचे
उपचार तसेच क्षेत्र उपचाराची कामे नकाशावर लाल रंर्ाच्या स्के च पेनने दाखवावी.
२) र्ावाचा आराखडा तयार करताना ओघळ शनयंत्रणाचे उपचार तसेच क्षेत्र उपचाराची प्रस्ताशवत कामे
शहरव्या रंर्ाच्या स्के च पेनने दाखवावी.
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3) रंर्वलेला आराखड्याच्या नकाशाची एक प्रत ‘शविार्ीय कृ र्ी सह संचालक’ कायागलयातील सदु रू
संवदे न व िौर्ोशलक माशहती कक्ष येथे देण्यात यावी.
क्षमता उपचार नकाशाच्या अशधक माशहती तसेच प्रशशक्षणा कररता ‘वसंधु रा पाणलोट शवकास यंत्रणा, पणु ’े तसेच
‘शविार्ीय कृ र्ी सह संचालक’ कायागलयातील सदु रू संवेदन व िौर्ोशलक माशहती कक्ष (RS & GIS Cell)
मधील RS and GIS Associate याच्ं या सेवा घेण्यात याव्या.
डॉ. शप्रतम वजं ारी
िौर्ोशलक माशहती तज्ञ
वसंधु रा पाणलोट शवकास यंत्रणा,
महाराष्ट्र राज्य, पणु -े १
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