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डोहा मााँडलेमुळे शतेकऱयांना ममळाला दिलासा  

प्रकल्प प्रस्तावना :  

बजाज ऑटो कां पनी अांतर्गत बजाज जलसांधारण प्रकल्प, यवतमाळ जजल््यामधील झरी व राळेर्ाव 
या २ तालुक्यामध्ये एप्रप्रल २०१८ ते मार्ग २०२१ या कालावधीमध्ये  राबप्रवला जात असून, त्यार् े
एकूण ३ टप्पप्पया मध्ये प्रवभाजन केले आहे. याकररता झरी तालुक्यामध्ये १० व राळेर्ाव तालुक्यामध्ये 
३ र्ावाांर्ी ननवड केली. या प्रकल्पामध्ये अांमलबजावणीच्या टप्पप्पयामध्ये पाणलोटामधील प्रवप्रवध 
उपर्ार, उपजीप्रवका उपक्रम व कृषी प्रवषयक कायगक्रम राबप्रवले जात असून प्रकल्पार्ी अांमलबजावणी 
कररता प्रकल्प कायागन्वयन यांत्रणा(PIA) म्हणून दिलासा सांस्था, घाटांजी जज. यवतमाळ ही सांस्था 
कायग करत आहे. 

गावाची भौगोमलक जस्थती व लोकसंख्या : 

यवतमाळ जजल््यातील झरी तालुक्यामध्ये पाांढरवाणी हे र्ाांव तालुक्यापासून २६ कक .मी. अांतरावर 
वसलेले आहे. या र्ाांवर्ा पाणलोट 19°92'99.04"N अक्ाांश व  78°71'04.67"E रेखाांक् वर जस्थत 
आहे. या र्ावातील सांपूणग कुटुांब आदिवासी असून एकूण कुटुांब सांख्या ५६ आहे. त्यापैकी १७ कुटुांब 
भूममहीन आहे व एकूण लोकसांख्या २३५ इतकी आहे. या र्ावाच्या एकूण भौर्ोमलक क्ेत्र २६८.१७ 
हेक्टर असून वन क्ेत्र ४१.८७ हेक्टर आहे. एकूण २६८.१७ हेक्टरवर कामे प्रस्ताप्रवत असून, त्यासाठी 
एकूण रु. ३९.३७ लाख इतकी रक्कम मांजूर करण्यात आली आहे. या र्ावच्या लोकाांर्ा प्रमुख 
व्यवसाय शतेी असून कापूस, तूर व सोयाबीन ही प्रपके घेतली जातात काही भूममहीन व शतेमजूर 
मोलमजुरी करत आहे . 

उपक्रमाची ननवड :  पाांढरवाणी या र्ावामधील जमीन मोठ्या प्रमाणात उतारार्ी असून तसेर् 
काही भार्ात जांर्लान े र्ावाला वेढलेले आहे. त्यामुळे जममनीांर्ी धपू होवून जममनीर्ी झीज होत 
होती. पावसार्ी अननयममतता तसेर् वेळी अवेळी होणारा पावसार्ा खांड यामुळे शतेीला पुरेपूर पाणी 
ममळत नव्हते तसेर् रब्बीमध्ये िबुार प्रपक घेऊ शकत नव्हते. त्यामुळे सतत टांर्ाईर्ी जस्थती ननमागण 



होऊन त्यार्ा एकूण पररणाम सांपूणग समाज जजवनावर तसेर् प्रपकार्े आर्थगक नुकसान होऊन शतेीच्या 
उत्पािनवर होत असे. तसेर् र्ावाच्या शजेारी एक नाला वाहत असून, नाल्यामध्ये खपू र्ाळ सार्नू 

असल्यामुळे तसेर् कुठल्यार् प्रकारच्या 
उपाययोजना केल्या नसल्यामुळे पाऊस 
पडल्यानांतर वाहत जाऊन सरळ नाल्याला 
ममळत असे त्यामुळे नाल्याला पूर येऊन 
आजूबाजूच्या शतेीर् े खपू नुकसान होत होत.े 
त्यामुळे िबुार, नतबार प्रपक पेरण्यार्ी वेळ 
शतेकऱ्यावर येत होती. नाल्यामध्ये जमा 
होणारे पाणी ऑक्टोबर त े नोव्हेंबर या 
मदहन्यामध्ये सांपून जायर्ां. त्यामुळे र्ावातील 

डोहा मााँडल खोलीकरणाच्या आधीची पररजस्थती        बोरवेलच्या पाण्यार्ी पातळी व आजूबाजूच्या 
प्रवदहरीर्ी पाण्यार्ी पातळी कमी होऊन एप्रप्रल ते मे मदहन्यापयतं काहीर् पाणी दटकून राहत नव्हते. 
त्यामुळे र्ावातील लोकाांना व र्ुराांना पाणी प्रपण्यासाठी उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये पाण्यासाठी वणवण 
किरावे लार्त असे. त्यामुळे शाश्वत शतेीसाठी पाणी तसेर् प्रपण्याच्या पाण्यार्ी उपलब्धता करून 
िेण्यासाठी बजाज जलसांधारण प्रकल्पा अांतर्गत र्ावामधील लोकाांनी नाला खोलीकरण त्यामधील र्ाळ 
काढण्याच्या उपक्रमाला पसांती िेऊन ननवड करण्यात आली. 

अंमलबजावणीतील अडचण: 

या र्ावामधील नाला अरुां ि असल्यामुळे त्यार्ी रुां िी वाढप्रवणे र्रजेर् ेहोते. त्यामुळे शतेकऱ्यार्ी २ त े
२.५ मी. वदहतीखालील जममन नाल्याच्या बाांधासाठी जात असल्यामुळे प्रपकाच्या उत्पािनमध्ये िरक 
पडतो म्हणून, नाल्याच्या आजूबाजूर् ेशतेकरी सुरवातीला जार्ा िेण्यास तयार नव्हते. 

        उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न 

         बजाज जलसांधारण प्रकल्पा अांतर्गत व प्र. का. य. दिलासा सांस्था, घाटांजी मािग त झरी 
तालुक्यातील पाांढरवाणी या र्ावार्ी २०१८ या वषी पाणलोट प्रकल्प राबप्रवण्यासाठी ननवड करण्यात 
आली. त्यानांतर प्र. का. य. याांनी र्ावामध्ये पाणलोटामध्ये राबप्रवण्यात येणारे उपर्ार व त्यापासून 
होणारे िायिे याबद्िल र्ावामध्ये ग्रामसभा घेऊन जनजार्तृी करण्यात आली. त्यामध्ये त्याांच्या 
अडर्णी जाणून घेतल्या व त्यावर र्र्ाग करून र्ावामध्ये जय भवानी पाणलोट सममती स्थापन करून 



लोकसहभार्ातून पाणलोटामध्ये होणाऱ्या कामार्ा सप्रवस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करण्यात आला. 
त्यामध्ये जममनीवरील उपर्ारामध्ये बाांधबांधीस्ती, नाली काम, र्वत लार्वड, ररर्ाजग प्रपट, ररर्ाजग 
प्रपट खोलीकरण, व नाल्यावरील उपर्ारामध्ये डोहा मााँडले जाळीर्ा बांधारा व भूममर्त बांधारा इत्यािी 
उपक्रमार्ी ननवड करण्यात आली.    

प्रकल्पातून केलेले कायय : सवगप्रथम प्रकल्प कायगन्वय यांत्रणा दिलासा सांस्था पथक सिस्यानी 
शतेकऱ्यासोबत या नाल्यालर्तच्या कामार्ा सवे 
करून त्या जारे्साठी शतेकऱ्याकडून त्यार्े 
सांमती पत्र र्ोळा करण्यात येऊन त्याच्याकडून 
कुठल्याही प्रकारर्ी अडर्ण येऊ न िेता 
परवानर्ी िेण्यात आली. व डोहा मााँडलच्या 
खोलीकरणासाठी लार्णाऱ्या खर्ागर् ेअांिाजपत्रक 
तयार करण्यात  आले. 

  त्यानांतर दि.           २८/१२/२०१८ रोजी  

डोहा मााँडल आधीचा सर्व्हे करतांना दिलासा दटम सिस्य     श्री. बाजीराव सोनू िांडाजे याांच्या शतेाजवळून र्ट 
क्रां . ११ मध्ये पोकलाँन मशीनच्या सहाय्याने नाला खोलीकरणाच्या कामाला सुरवात करून श्री. पवन 
नखाते (ताांत्रत्रक सहाय्यक) याांच्या िेखरेखीखाली सिर कामार्ी र्ुणवत्ता कशी र्ाांर्ली राखता येईल 
यावर मार्गिशगन करून दि. १०/०२/२०१९ पयतं एकूण ४४ दिवसामध्ये काम पूणग करण्यात आले.  

     

 

प्रकल्पामधून काम झाल्यानंतर सद्यजस्थतीत डोहा मााँडले मध्ये साचलेले पाणी व आजूबाजूच ेशेतकरी 



तसेर् डोहा मााँडलर् े खोलीकरणार् े काम सुरु असताना काम र्ाांर्ल्या प्रतीर् े होण्यासाठी पाणलोट 
सममती व पाणलोट सेवक याांनी वेळोवेळी कामावर भेटी िेण्यात आल्या. डोहा मााँडलच्या कामामुळे 
पूणग नाल्यामध्ये सद्यजस्थतीत २.५ िुट खोल पाणी सार्लेले असून पदहल्यार् वषी शतेकऱ्याांना 
त्यार्ा लाभ ममळाला आहे. या कामाकररता प्रकल्पामधनू ५२८१९.०० घ. मी. काम मांजूर असून, 
एकूण  ४३२४४.१८ घ. मी. काम पूणग करण्यात आले आहे. या कामापासून नाल्यामध्ये एकूण  ४३.२४ 
टी. सी. एम. पाणी साठा जमा होणार आहे. याकररता प्रकल्पामधनू रु. २०.३३ लक् मांजूर असून 
एकूण रू. १६.६४ लक् खर्ग करण्यात आला आहे. 

 

  

 

 

 

एफ. इ. एस संस्थेद्वारा पाणलोट सममतीची पांढरवाणी 
येथील डोहा मााँडलला भेट  

 

 

एफ. इ. एस संस्थेद्वारा पाणलोट सममतीच्या अभ्यास 
िौऱयािरम्यान पांढरवाणी येथील  पाणलोट सममती सिस्य 
व दिलासा प्रनतननधी चचाय करताना. 

पाांढरवाणी येथील डोहा मााँडल खोलीकरणार् ेकाम र्ाांर्ले झाल्यामुळे घाटांजी जज. यवतमाळ येथील 
एि. इ. एस सांस्थेद्वारा दहवरिरा, ित्तापूर व मोहाडा (लहान) या ३ र्ावामधील एकूण ५० पाणलोट 
सममती सिस्याांनी दि.०६/०२/२०१९ रोजी पाांढरवाणी येथील डोहा मााँडल कामाला भेट िेण्यात आली 
असून आपल्या र्ावामध्ये सुद्धा अशा प्रकारर् ेकाम प्रकल्पाच्या माध्यमातून करायर् ेअशा प्रनतकक्रया 
त्याांनी भेटीिरम्यान व्यक्त केल्या. 



 

 

शतेकऱयांची प्रनतक्रक्रया :  

दिलासा सांस्थेर् े सिस्य अप्रवनाश 
रामर्र्रवार व ननलेश महाजन याांनी 
पाांढरवाणी येथील शतेकरी श्री. बाबाराव 
मोतीराम अत्राम याांना भेट िेऊन त्याांच्या 
सोबत र्र्ाग केली असता. त्याांच्याकड े र्ट 
क्रां  ४/२ मध्ये नाल्याला लार्ून एकूण ४.८० 
हेक्टर कोरडवाहू शतेी असून, पूणग शतेी 
पावसाच्या पाण्यावर अवलांबून असल्यामुळे 
आजपयतं त्याांनी रब्बीमध्ये कुठल्याही   

डोहा मााँडल मधून पाण्याचा वापर करताना शेतकरी            प्रकारर् ेप्रपक घेतले नव्हते. परांतु यावषी 
झालेल्या डोहा मााँडलच्या कामामुळे व 
नाल्याला पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे त्याांनी 
रब्बीमध्ये ०.५० हेक्टरवर ज्वारी प्रपकार्ी 
लार्वड केली असून त्याकररता ३ कक. ग्रा. 
त्रबयाण्यार्ा वापर केला आहे. आतापयतं 
त्याांनी ५ ते ६ वेळा  नाल्यामधील पाणी 
घेतले असून, पाण्यार्ा वापर प्रपकाांना 
िेण्यासाठी आाँइल इांजजन पांप द्वारे करत 
होते. त्यामुळे यावषी त्याांना ९ जक्वां ज्वारी 

श्री. बाबाराव मोतीराम अत्राम यांच्या शेतामधील ज्वारीच े पपक  र् े अनतररक्त उत्पािन झाले असून, रु. 
१९,८००/- र्ी वाढ आर्थगक वाढ त्याांच्या उत्पन्नात झाली आहे तसेर् जनावराांना दहरवा र्ारा उपलब्ध 
झाला आहे. हे सवग मला डोहा मााँडलर् ेकाम केल्यामुळे व उपलब्ध झालेल्या पाण्यामुळे शक्य झाले 
आहे. त्यामुळे शतेकऱ्याला एक प्रकारर्ा दिलासा ममळाला आहे असे मत त्याांनी व्यक्त केले. 

 

 



 

  शतेकरी श्री. लालू बाजीराव िांडाजे 
याांना भेट दिली असता व त्याांच्या सोबत 
र्र्ाग केली असता. त्याच्याकड े र्ट क्रां  ४/१ 
मध्ये नाल्याला लार्ून एकूण १.६० हेक्टर 
कोरडवाहू शतेी असून त्याांनी सुद्धा 
रब्बीमध्ये कुठल्याही प्रकारर् े प्रपक घेतले 
नव्हते. परांतु यावषी त्याांनी रब्बीमध्ये ०.३० 
हेक्टरवर ज्वारी प्रपकार्ी लार्वड केली असून 
त्याकररता २ कक. ग्रा.  त्रबयाण्यार्ा वापर 
केला आहे. आतापयतं त्याांनी ४ ते ५ वेळा  
नाल्यामधील पाणी घेतले असून, पाण्यार्ा 

शेतकरी श्री. लालू बाजीराव िंडाजे यांच्या शेतामधील ज्वारीच े पपक वापर प्रपकाांना िेण्यासाठी आाँइल इांजजन पांप 
द्वारे करत होते. त्यामुळे यावषी त्याांना ३ जक्वां ज्वारीर् ेअनतररक्त उत्पािन झाले असून, रु. ६.६००/- 
र्ी आर्थगक वाढ त्याांच्या उत्पन्नात झाली आहे. या कामामुळे जनावराांना र्ावाजवळर् पाणी प्रपण्यार्ी 
सोय झाली. मसांर्नार्ी सुप्रवधा उपलब्ध झाल्यामुळे पुढील वषी रब्बी क्ेत्रामध्ये वाढ होणार आहे असे 
मत त्याांनी व्यक्त केले. 

लोकसहभाग : पाांढरवाणी या नाल्यावर या आधी कुठल्याही प्रकारच्या उपाय योजना झाल्या 
नसल्यामुळे िोन्ही बाजुने झाड े झुडपे वाढलेले होते. त्यामुळे मशीनने काम करण्यास अडर्ण येत 
होती. तसेर् नाल्याच्या बाांधासाठी वदहतीखालील जमीन जात असल्यामुळे शतेकरी जार्ा िेण्यास 
तयार नव्हते. त्यामुळे त्याांना कामाबाबत महत्व पटवून त्यापासून होणाऱ्या िायिेबाबत जनजार्तृी 
करण्यात आली. त्यानांतर शतेकऱ्याांनी बाांधासाठी जार्ा दिली. व नाल्यालर्तच्या आजूबाजूच्या 
शतेकऱ्याांनी जार्ा साि करण्यासाठी, झाड ेकापण्यासाठी तसेर् जाळण्यासाठी श्रमिान करून सहभार् 
दिला. तसेर् पैशाच्या स्वरुपात १० % लोकसहभार् रु. १,५२,५००/- शतेकऱ्याांनी जमा केले असून, ते 
पैश ेममशनधारकाला िेऊन त्यामधनू एकूण ३९६१.०३ घ. मी. डोहा मााँडले र् ेकाम करण्यात आले 
आहे.    

 

 


