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Taluka (1): आ�ट� ▼ village_id … (1): आनंदवाडी ▼�रपोट� �दलेल� तार�ख

Apr 18, 2021

आनंदवाडीआ�ट�तालुका - गाव - 

मह�वाची सूचना: 

पानी फाउंडेशनला गावाने �दले�या डेटा�या (मा�हती�या) आधारावर या �रपोट�म�ये �व�लेषण कर�यात आले आहे. जर आपण �दले�या मा�हतीम�ये काह� �ुट� �कंवा अपूण�ता असतील, तर �व�लेषणातह� �ुट� �दसून

येतील! याची सवा�नी न�द �यावी!
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नम�कार, मी भूजल... 

�या सव� गावक�यांना माझा नम�कार !आनंदवाडी

सरकार दर 10 वषा�नी जनगणना करते. पण �म�ांनो आपल� शेती �या पा�यावर अवलंबून
आहे हे पाणी आप�याला देणा�या �व�हर�, बोअरवेल गावात �कती आहेत? �वतः गावातील
जल�म�ांनी �यांची गणना केल� आहे. अनेक गावांम�ये शेकडो �वह�र� व शेकडो बोअरवेल
आहेत. ह� मा�हती गोळा करणे हे सोपे काम नाह�. कदा�चत असे काम प�ह�यांदाच होत

आहे.  

तुमचे हे काम ऐ�तहा�सक आहे !! तु�हा सवा�चे अ�भनंदन !!!

या गणनेमुळे मी प�ह�यांदाच तुम�यासोबत संवाद साधू शकत आहे.
 

मला खा�ी आहे क� मी जे सांगणार आहे ते तु�ह� काळजीपूव�क ऐकाल, कारण तु�हा
सवा�नाच तुमचे गाव सम�ृध बनवायचे आहे.
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ज�मनीखाल� मा�या घरात अनेक मजले आहेत. 
 

तु�ह� �या शेतात मेहनत करता, �या शेताखाल� सवा�त वरचा मजला आहे. 
 

पावसाचे पाणी सव��थम या वर�या मज�यात �शरते. 

या मज�याला खुल� भूजलटाक� असे �हणतात. या मज�यावर तु�ह� मला �वह�र��या मा�यमातून
नेहमी भेटताच!
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�यांना बं�द�त भूजलटाक� असे �हणतात.

वर�या मज�या�या खाल� अनेक मजले आहेत.

मी इथेदेखील राहते. 

मा� इथे मला भेटायचे असेल, तर तु�हाला का�या पाषाणा�या आरपार जाणारे बोअरवेल
लागेल.
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ल�ात ठेवा, ��येक �वह�र आ�ण बोअरवेल ब�के�या ATM सारखे आहेत. जसे ATM मधून तु�ह�
पैसे काढू शकता, �याच�माणे �वह�र� आ�ण बोअरवेलमधून तु�ह� पाणी काढू शकता.

 
मा�, दो�ह�म�ये एक मोठा फरक आहे. या पा�या�या ATM �या बाबतीत आपण अंधारात

आहोत. तुम�या ATM मधले पाणी अचानक संपू शकते!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क�पना करा, तुम�या शेतात उ�या �पकाला पा�याची गरज आहे, आ�ण ATM मधलं पाणीच
संपलं… असं होतं ना?  

 
हा ए�सरे �रपोट� �हणजे तुम�या गावात असं कधीच होऊ नये �हणून �यायची प�हल� पायर�

आहे.

तु�हाला मा�हत आहे का, आज तुम�या गावात

59 80�वह�र�  व बोअरवेल आहेत? 
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आप�या गावाम�ये प�हल� �वह�र

�वह�र�ंची सं�या जेवढ� जा�त, तेवढं खरं तर जा�त शेतक-यांना माझं पाणी �मळू
शकते. आ�ण ते गरजेचंह� आहे. मलादेखील हे पा�हजे आहे.

पण यात एक अडचण आहे. �याब�दल मी नंतर सांगेन...

1664

पासून आजपय�त आप�या गावात1664 59

�व�हर�ंची सं�या
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साल� खणल� गेल�.

�व�हर� खोद�या गे�या आहेत

�यानंतर गावातील �वह�र�ंची सं�या कशी वाढत गेल� ते बघा!
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- खु�या भूजल टाक�ची साठवण �मता मया��दत आहे ह� खर� अडचण आहे. खुल� भूजल टाक� �कती

पाणी साठवू शकते हे ठरलेले आहे. ते बदलत नाह�.

- खु�या भूजलटाक�तले पाणी �मळव�यासाठ� जा�त �वह�र� खण�या तर �त�यातले पाणी वाढत नाह�. 

उलट �वह�र� जशा वाढत जातील,  तसा ��त शतेकर� पा�याचा वाटा कमी होत जाईल. खुल� भूजल टाक�

वेगाने �रकामी होत जाईल.

- तुमचे लहानपण आठवा. ते�हा कोण�या म�ह�यात �वह�र� आटाय�या? आता कोण�या म�ह�यात

आटतात? ल�ात येतंय ना?

- तुम�या गावाने केले�या जलसंधारणा�या कामामुळेच आता पावसाचे जा�त पाणी खु�या भूजल

टाक�त �शरते.

- पूव� पावसा�या पा�याने खुल� भूजल टाक� पूण� भरायची नाह�. आता जलसंधारणा�या कामामुळे ती

जा�त तर भरतेच, �शवाय �तचे पाणी जा�त वेळ �टकते.

मग अडचण काय आहे ?
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खोल�करण केले�या �वह�र�ंची खोल� सरासर� 

आ�ण �वह�र� जशा आटू लागतात, तसे शेतकर� काय करतात ?  

ते �वह�र�ंची खोल� वाढवतात.

59 10

8.2

जर सव� जण �वह�र खोल�करण क� लागले तर ��त शेतकर� पा�याचा वाटा वाढणार नाह�
कारण खोल�करण के�यामुळे खु�या भूजल टाक�ची साठवण �मता वाढत नाह�.

तुम�या गावातील एकूण

फुटाने वाढल�.

�व�हर�ंचे खोल�करण केलं गेलं.पैक� 
 

�हणजेच 16.95 %

ट�प: जर तुम�या गावात 10% पे�ा कमी �वह�र�ंचे खोल�करण झाले असेल, तर कृपया तु�ह� या�वषयी

संपूण� आ�ण अचूक मा�हती गोळा केल� आहे ना याची खा�ी क�न �या. 
 

आ�ण तशी खा�ी असेल, तर तुमचे अ�भनंदन!
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या बाटल�तील ��ॉची सं�या वाढल� तर� बाटल�तील कोि��ंक वाढत नाह�.

तसेच सवा�नी लांब ��ॉ वापर�या तर� बाटल�तील कोि��ंक वाढत नाह�. 

क�पना करा क� खुल� भूजलटाक� एका कोि��ंक�या बाटल�सारखी आहे.
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उलट बाटल�मधले कोि��ंक लवकर संपेल. �वह�र� लवकर कोर�या पडतील.

Record Count
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आप�या गावातील 59 35

2019-20 म�ये तुम�या �वह�र� कशा कोर�या पडत गे�या बघा...

आता तु�ह�च ठरवा क� तुमचे गाव �नरोगी आहे क� आजार�...
 

गावाची वाटचाल �नरोगी बन�याकडे चालू आहे का आजार� बन�याकडे ? 

59.32�वहर�ंपैक� �वह�र� २०१९-२० म�ये कोर�या झा�या हो�या �हणजेच %

ट�प: जर 2019-20 म�ये तुम�या गावातील 20% पे�ा कमी �वह�र� कोर�या पड�या असतील, तर कृपया तु�ह�

या�वषयी संपूण� आ�ण अचूक मा�हती गोळा केल� आहे ना याची खा�ी क�न �या. 
 

आ�ण तशी खा�ी असेल, तर तुमचे अ�भनंदन!
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तुम�या गावातील एकूण �वह�र�:

�यापैक� आडवे बोअर मारले�या �वह�र�:                  �हणजेच                 % 

गावातील एकूण आड�या बोअरची सं�या:

�वह�र�ंना आडवे बोअर मारतो !

आपण शजेा-या�या �वह�र�तले पाणी व�न घेऊ शकत नाह�. पण आडवे बोअर मा�न ज�मनीखालचं पाणी

�यायला आप�याला कोण अडवणार !

आ�ण �वह�र�तले पाणी कमी पडू लाग�यावर, आपण काय करतो ?
 

59

10

19

16.95

�हणजेच �या �व�हर�ंना आडवे बोर मारले गेले,

�या ��येक �व�हर�ला सरासर� आडवे बोर आहेत1.9

ट�प: जर तुम�या गावातील 10% पे�ा कमी �वह�र�ंना आडवे बोअर मारले असतील, तर कृपया तु�ह�

या�वषयी संपूण� आ�ण अचूक मा�हती गोळा केल� आहे ना याची खा�ी क�न �या.

आ�ण तशी खा�ी असेल, तर तुमचे अ�भनंदन!
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�हणजेच                             %

33

55.93

अशी वेळ आल� आहे क� �नज�व �व�हर� आपण बोअरवेलचं पाणी साठव�यासाठ�

वापरतोय ! �

आप�या गावात बोअरवेल �कंवा इतर बाहेर�या पा�याने भर�या जाणा-या �वह�र�ंची सं�या :

ट�प: जर तुम�या गावातील 5% पे�ा कमी �वह�र�ंम�ये बाहेरचे पाणी टाकले जात असेल, तर कृपया तु�ह�

या�वषयी संपूण� आ�ण अचूक मा�हती गोळा केल� आहे ना याची खा�ी क�न �या. 
 

आ�ण तशी खा�ी असेल, तर तुमचे अ�भनंदन!
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एका बाजूला खु�या भूजलटाक�ची साठवण �मता मया��दत आहे.

दसु-या बाजूला हे पाणी मला जा�तीत जा�त शेतक-यांना �यायचे आहे.

या द�ुवधेतून माग� कसा शोधावा?

�हवरे बाजार ने याचे उ�र शोधले आहे, ते �हणजे पाणी �नयोजन.

खरं तर पाणी �नयोजन �हणजेच गावातील माणसांचे �नयोजन ! 

🤔 ?? आप�या समोरची द�ुवधा ?? 🤔 
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गावक-यांनी पा�याचे �नयोजन न के�यामुळे खु�या भूजल टाक�तले पाणी पुरे पडत
नाह�. मग शेतकर� बं�द�त भूजल टाक�तले पाणी �मळव�यासाठ� बोअरवेल खणू

लागतात... 

1985 250या साल� आप�या गावाम�ये प�हले
बोरवेल खोदले गेले.

या प�ह�या बोरवेलची खोल�
फूट होती!

ट�प : भारतात बोअरवेलचे तं��ान 1970 साल� आले. जर तुम�या गावात �यापूव� बोअरवेल
असेल, तर कृपया आपला डेटा तपासून बघा.  
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गे�या काह� वषा�त गावातील बोअरवेलची सं�या वाढू लागल�.

आपल� गावातील बोरवेलची सं�या

1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2021
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1985

80

आप�या गावाम�ये प�हले बोरवेल साल� खोदले गेले.

आज गावात बोरवेल आहेत.
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पा�यासाठ� आपण �कती खोल जायला लागलो ते बघा

आजपय�त �मळाले�या मा�हतीनुसार, सम�ृध गाव �पध�तील सहभागी गावांमधील सवा�त खोल
बोरवेलची खोल�                    फूट आहे. 

जे�हा एका बं�द�त भूजल टाक�तले पाणी संपते, बोअरवेल अ�धक खोलवर�या
पुढ�या बं�द�त भूजल टाक�त जातात

गावातील सवा�त खोल बोरवेलची खोल�

1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2021
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आज आप�या गावाम�ये सवा�त खोल बोरवेलची खोल�                    फूट आहे!450

2,000

आता तु�ह�च ठरवा क� तुमचे गाव �नरोगी आहे क� आजार�...
 

गावाची वाटचाल �नरोगी बन�याकडे चालू आहे का आजार� बन�याकडे ? 

तुमचे गाव कोण�या �दशेने चालले आहे ते बघा :

1985 250गावात जे�हा प�हलं बोअरवेल खोदलं होतं, ते�हा �याची खोल� फूट होती.
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�हणजेच                             %

आप�या गावात पाणी न लाग�यामुळे खणले�या �दवशीच फेल गेले�या बोअरवेलची सं�या

😢 शोकां�तका अशी आहे क� पा�यासाठ��या या शय�तीत ���लगं�या वेळीच
बोअरवेल फेल जातात.

�यां�यापासून आप�याला एक थ�बह� पाणी �मळत नाह�. 😢 

3

3.75

ट�प: जर तुम�या गावातील 5% पे�ा कमी बोअरवेल ���लगं�या वेळीच फेल गे�या असतील, तर कृपया तु�ह�

या�वषयी संपूण� आ�ण अचूक मा�हती गोळा केल� आहे ना याची खा�ी क�न �या.

आ�ण तशी खा�ी असेल, तर तुमचे अ�भनंदन!
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आप�या गावातील खोदताना पाणी लागले�या, पण आज बंद पडले�या बोरवे�स ची सं�या
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काह� बोअरवेल थोडे वष� पाणी देतात आ�ण मग बंद पडतात.

आप�या गावातील एकूण                      बोअरवेल आज बंद पडलेले आहेत,

�हणजेच                 % 

11

ट�प : जर तुम�या गावात 5% पे�ाह� कमी बोअरवेल आज बंद असतील, तर कृपया तु�ह�
या�वषयी संपूण� आ�ण अचूक मा�हती गोळा केल� आहे ना याची खा�ी क�न �या.

आ�ण तशी खा�ी असेल, तर तुमचे अ�भनंदन!

13.75
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बंद पड�या हो�या, �हणजेच                  %

आप�या गावाम�ये २०१९- २० म�ये पाणी आट�यामुळे उपसा बंद झाले�या बोरवे�सची सं�या

i. फे�ुवार� 2020 j. माच� 2020 k. ए��ल 2020 l. मे 2020
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काय�रत असणा-या सव� बोअरवेल पुरेसे पाणी देतीलच असे नाह�.

भर हंगामात �या अचानक आटतात आ�ण उभी �पके जळतात... 🥀🥀🥀

69

17

24.64

आप�या गावाम�ये स�या

बोरवे�स २०१९-२० म�ये पाणी आट�यामुळेया काय�रत बोरवे�स पैक�

काय�रत बोरवे�स आहेत,

 
ट�प: 2019-20 म�ये जर तुम�या गावातील 10% पे�ा कमी बोअरवे�सचा पाणी आट�यामुळे उपसा बंद झाला

असेल, तर कृपया तु�ह� या�वषयी संपूण� आ�ण अचूक मा�हती गोळा केल� आहे ना याची खा�ी क�न �या.
 

आ�ण तशी खा�ी असेल, तर तुमचे अ�भनंदन! 
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आप�या गावची �वह�र व बोअरवेल गणना आप�याला काय सांगते?
 

सारांश

आप�याला �वातं�य �मळाले ते�हा, �हणजेच 1947 साल� गावात �वह�र� व

बोअरवेल अशा �ठकाणांव�ण भूजलाचा उपसा �हायचा.

आज आप�या गावात

�ठकाणांव�न भूजलाचा उपसा होतो.

उपसा होणार� �ठकाणे ने वाढल�.

आज गावात पाणी उपसणारे एकूण

पंप होते. �यांची एकूण श�ती होती1947 साल� गावात पाणी उपसणारे एकूण

�हणजेच गावातले पंप

पंप असून �यांची एकूण श�ती आहे

ने वाढले. उपस�याची श�ती

याच �दशनेे आपण जात रा�हलो, तर आणखी 10 वषा�नी काय प�रि�थती असेल?

या गाडीत आपण बसलो, तर शवेटचे �टेशन कोणते येईल ?  

�वचार करा.

2 0

2

6959

126

1 5

122 521.5

121 516.5 HP नी वाढल�.

HP

HP

�वह�र� व बोअरवेल अशा 128

पण भूजल टाक�ची साठवण �मता वाढल� का? 

पण भूजल टाक�ची साठवण �मता वाढल� का? 
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माझं बोलून झालं…

 
आता �चतंन कर�याची वेळ आहे...

 
मी लहान-मो�या, गर�ब-�ीमंत अशा सव� गावक-यांना लागणारे भूजल...

 
तुम�या �वह�र� व बोअरवेलना पाणी मा�या सामाईक ��ोतांमधूनच येते.

 
तुमचे सातबारा उतारे तुम�या ज�मनीचे �वभाजन करत असतील, पण ज�मनीखाल� पा�याचे �वभाजन

करणारा कोणताह� सातबारा नाह�. 
 

पण ददु�वाने, तु�ह� सगळेच तुम�या श�तीनुसार भूगभा�तून पाणी उपसता. कुणी कमी तर कुणी जा�त.

��येकजण आपाप�या मज�नुसार �पकांची लागवड करत आहे. ATM म�ये �कती पाणी आहे याचा �वचार न

करता, �याला जेवढं श�य तेवढं पाणी ��येकजण उपसतच आहे. 
 

कसलंह� �यव�थापन नाह�, कोणतंह� पीक �नयोजन नाह�.  
 

लवकरच तु�ह� खुल� भूजल टाक� �रकामी करत आहात आ�ण �यानंतर बं�द�त भूजल टाक� सु�धा. मग

आपले पाणी संपून जाते, द�ुकाळ येतो. आ�ण आपण �नसगा�ला दोष देतो.
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अश�य वाटणारे चम�कार घडवून आणायची तुम�या गावात �मता आहे.

 
वॉटर कप दर�यान तु�ह� एक� येऊन जलसंधारणा�या कामासाठ� �चंड मेहनत घेतल�त. �यामुळे पावसाचे

जा�त पाणी खु�या भूजलटाक�त �शरले व तुम�या �वह�र�ंची पातळी वाढल�.
 

तु�ह� जलसंधारणाचे हे काम सम�ृध गाव �पध�तह� सु� ठेवाल याची मला खा�ी आहे.
 

पण तु�हाला जर द�ुकाळाला ह�दपार करायचं असेल तर  

एक गाव �हणून तु�ह� तुम�या पा�याचं �नयोजन करणं सु�धा अ�यंत आव�यक आहे.
 

�यासाठ� �वह�र�ं�या पाणी पात�यांचे मोजमाप सात�याने करत रहायला हवे. �वह�र�ं�या पाणी पातळी�या

आधारे कोणती �पके �यायची आ�ण कोणती �यायची नाह�त याचा �नण�य �यायला हवा.
 

तु�ह� या �दशनेे प�हले पाऊल टाकले आहे. या र��यावर चालत रहा. मला मा�हती आहे क� तुमचे गाव सम�ृध

कर�याचे तु�हा सवा�चेच �व�न आहे. हे �व�न पूण� करणे तुम�या हातात आहे. 
 

💐 तु�हा सवा�ना माझे पाणीदार आशीवा�द ! 💐
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तालुका
आ�ट�

▼ गाव
आनंदवाडी

▼

मह�वाची सूचना: 
पानी फाउंडेशनला गावाने �दले�या डेटा�या (मा�हती�या) आधारावर या �रपोट�म�ये �व�लेषण कर�यात आले आहे. जर आपण �दले�या मा�हतीम�ये काह� �ुट� �कंवा अपूण�ता असतील, तर �व�लेषणातह� �ुट� �दसून येतील!

याची सवा�नी न�द �यावी!

१

- २०२२
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�वह�र�चा वापर

100 m  Report a map errorKeyboard shortcuts Map data ©2022 Imagery ©2022 , CNES / Airbus, Maxar Technologies Terms of Use

शेतीसाठ� शेतीसाठ� + �प�यासाठ� �प�यासाठ�

गटशेतीतून समृ�धीकडे जा�यासाठ� जल�यव�थापन अ�यंत आव�यक आहे.

जल�यव�थापनासाठ� �व�हर�ंची पाणी पातळी मोजणे हा मह�वाचा भाग आहे. 

पावसापूव�, पाऊस पड�यानंतर, आ�ण र�बी �पकानंतर �व�हर�ं�या पा�याची पातळी मोज�या�शवाय कोण�याह� गटशेतीची �गती
होऊ शकत नाह�.

या मोजमापांमुळे आप�याला कोणती �पके �यावीत, कोणती �पके टाळावीत, जल बचती�या साधनांचा वापर का वाढवावा, हे कळू
शकते.

सॅटेलाईट �वारा अवकाशातून �दसणारे आपले गाव व �नवडले�या �वह�र� !

२

https://www.google.com/maps/@18.8436794,75.0046808,16z/data=!3m1!1e3!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=18.843679,75.004681&z=16&t=h&hl=en&gl=IN&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_IN/help/terms_maps.html
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�व�हर�चा कोड खातेदाराचे नाव सव� नंबर पाणलोट �े� �कती वेळा मोजमाप केले ?

1 Rajesh Vitthal Bodkhe 93 खाल�या 5

2 महादेव मा�ती बोडखे 100 खाल�या 5

3 गुणानाथ के� बोडखे 98 खाल�या 5

4 झंुबर भाऊ बोडखे 93 मध�या 5

5 योगेश �ानदेव बोडखे 64 मध�या 5

6 रमेश बाजीराव बोडखे 59 वर�या 5

7 साव�ज�नक पाणी पुरवठा �व�हर 69 मध�या 5

8 सतीष रंगणाथ बोडखे 74 वर�या 5

9 जयद�प रावसाहेब बोडखे 75 वर�या 5

10 मा�ती �व�वनाथ बोडखे 80 वर�या 5

11 गोरख आशोक बोडखे 86 खाल�या 5

12 अ�सर जाफरभाई शेख 66 मध�या 5

▲

मोजमापासाठ� �नवडले�या �व�हर�ंची याद�

गावातील सव� �व�हर�ंचे मोजमाप करणे आव�यक नाह�. आपण फ�त �ा�त�न�धक �व�हर�ंचे मोजमाप करतो.

या �व�हर� गावातील इतर �व�हर�ंची ि�थती यो�य�र�या दश�वतात का ते तपासा.

३



तालुका (1): आ�ट� ▼ गाव (1): आनंदवाडी ▼

�वह�र�चा �रकामा भाग (मी.) �व�हर�चा तळापासून भरलेला भाग (मी.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0

5

10

15

20

2022 पावसा�यापूव� �व�हर�ं�या पा�या�या पातळीची ि�थती काय होती?

��येक �व�हर��या पा�या�या पातळीचा अ�यास करा. या पा�या�या पात�या तु�हाला काय सांगतात?

काह� �व�हर� कोर�या पड�या आहेत का? याचे कारण काय असू शकते?

�प�या�या पा�या�या �व�हर�ंची काय ि�थती आहे? �यावर बारकाईने ल� ठेवा. �या कोर�या पड�यास पु�हा टँकर�या पा�यावर
अवलंबून राहावे लागेल... 

पावसापूव� �व�हर��या काठापासून पा�याची पातळी सरासर� मीटर खोल�वर होती.9.13

पावसापूव� �प�या�या पा�या�या �व�हर��या काठापासून पा�याची पातळी सरासर� मीटर खोल�वर होती.10.63

�वह�र�चा �रकामा भाग (मी.) �व�हर�चा तळापासून भरलेला भाग (मी.)
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�प�या�या पा�या�या �वह�र�गावातील �नवडले�या सव� �वह�र�
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तालुका (1): आ�ट� ▼ गाव (1): आनंदवाडी ▼

�व�हर�चा कोड 2021 पावसा�यापूव� �व�हर�ची पाणी पातळी �कती मीटर खोल गेल� 2022 पावसा�यापूव� �व�हर�ची पाणी पातळी �कती मीटर खोल गेल�
1 9.75 8.78

2 10.1 9.62

3 10.55 7.8

4 9.24 7.25

5 5.9 5.5

6 7 11.65

7 7.65 11.65

8 9.2 9.6

9 14.72 14.4

10 5.1 5.9

11 12.32 9.6

12 7.1 7.75

▲

२०२१ पावसा�यापूव� व २०२२ पावसा�यापूव� �व�हर�ं�या पाणी पातळीचे मोजमाप के�याब�दल आप�या गावाचे अ�भनंदन !
 

यामुळेच आप�याला या दो�ह� पातळींमधीलची तुलना करणे श�य आहे.
 

2021 �या तुलनेत 2022 म�ये �व�हर�ंची पाणी पातळी जा�त खोल गेल� असेल तर ते चांगले ल�ण नाह�.
 

याला कारण काय? आपला पा�याचा वापर वाढला आहे का ?
 

ह� �दशा बदल�यासाठ� काय केले पा�हजे असे वाटते ? 

पावसा�यापूव� �वह�र�ंची पातळी �कती खोल गेल� होती?
2021 �व��ध 2022 

५



तालुका (1): आ�ट� ▼ गाव (1): आनंदवाडी ▼

2021 �या सव��च पाणी पातळीपासून 2022 उ�हा�याअखेर पाणी पातळीत �कती घट झाल�?

�व�हर�चा कोड 2021 म�ये सव��च पाणी पातळी (मी.) 2022 उ�हा�याअखेर पाणी पातळी (मी.) �कती घट झाल�? (मी.)
1 6.1 8.78 2.68

2 5.6 9.62 4.02

3 4.82 7.8 2.98

4 3.55 7.25 3.7

5 1.35 5.5 4.15

6 3.25 11.65 8.4

7 2.65 11.65 9

8 2.58 9.6 7.02

9 3.72 14.4 10.68

10 1.35 5.9 4.55

11 4.4 9.6 5.2

12 1.18 7.75 6.57

▲

पा�याची पातळी मधील सरासर� घट (मी.)

5.75

पा�या�या पातळीतील घट ह� घरगुती कारणांसाठ� आ�ण शेतीसाठ� पा�या�या वापरामुळे आहे.

��येक �व�हर�त �कती घट झाल� याचे नीट �नर��ण करा.

तुमची �वह�र यापैक� कुठ�या �व�हर�सारखी आहे ? 

�प�या�या पा�या�या �व�हर�तील पातळी मधील सरासर� घट (मी.)

8.01

६



तालुका (1): आ�ट� ▼ गाव (1): आनंदवाडी ▼

माग�या वष��या तुलनेत यंदा �व�हर�ंची पाणीपातळी कमी झाल� असेल, तर ती �चतंाजनक बाब आहे.

माग�या वष��या तुलनेत यंदा पाऊस कमी झाला, तर प�रि�थती अ�धक �चतंाजनक होईल.

9.13

5.82

3.38

11.57

9.05

5.89

2021 पावसा�यापूव��या पाणी पातळीची
सरासर�

2021 पावसा�यातील सव��च पाणी पातळीची
सरासर�

2022 पावसा�यापूव��या पाणी पातळीची
सरासर�

�ममी

उपसा
638.7

पाऊस

खा�ीशीर पाणी हा समृ�ध शेतीचा पाया आहे. आपल� पा�याची प�रि�थती काय आहे हे �वह�र मोजमाप आप�याला सांगू शकते.

शा�वत समृ�धीसाठ� �व�हर�ं�या पा�या�या पातळीवर सात�याने ल� ठेवणे आव�यक आहे.

��येक गटाम�ये ��श��त सद�य असावेत जे वष�भरात �कमान तीन वेळा �व�हर�चे मोजमाप करतील :

पावसा�यानंतर, र�बी �पकानंतर आ�ण पाऊस पड�यापूव�.

७

2021 पावसा�यापूव� पाणी पातळीची सरासर� व 2022 पावसा�या पूव��या पाणी
पातळीची सरासर� या दो�ह�ंम�ये येत असलेला फरक :

-0.07
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Corona YODHA Award won by our NSS Volunteer PRAVIN ATOLE the 

Education Minister of Maharashtra, Hon. Udayji Samant feliciting 

shree
Typewritten text
COVID YODHA AWARD TO NSS VOLUNTEER PRAVIN ATOLE



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Corona YODHA Award won by our NSS Volunteer PRAVIN ATOLE 

felicitation done by   the Education Minister of Maharashtra, Hon. NSS 

Director Dr. Patil sir congrats our NSS team 

 



 



                                            Anand Charitable Sanstha Ashti 

         ANANDRAO DHONDE ALIAS BABAJI MAHAVIDYALAYA, 

                                             KADA 

                             Academic Year 2021-2022 

                        Dept. of Botany 

Reports of Tree Plantation and                  

Agriculture Day (Krushi Din) 

shree
Typewritten text
                 BEST PRACTICE -IIATAL ANAND GHANVAN (DENSE FOREST)



Tree Plantation and Krushi Din Report 

Academic Year 2021-2022                                                            

Atal Anand Ghan Van Tree Plantation Programme was organized at Anandrao 

Dhonde Alias Babaji Mahavidyalaya, Kada collaboration with Samajik 

Vanikaran Department Ashti in the college campus on the occasion of 

Krushi Din dated on 01/07/2021.More trees planted in minimum area in 

Japan according to the Japanese Botanist Miyawaki called dense forest or 

ghanvan. In this Tree Plantation programme  Yuva Nete Ajaydada 

Dhonde,Sarpanch Aniltatya Dhobale,Shankar Deshmukh,Vanpal 

Bangar,Yewale,Vanrakshak Kale,Kardile and Beg were present. 1stJuly is 

celebrated as a Agricultural day. On this day our respected Principal are 

given information about agriculture day for teaching and non teaching staffs 

and other participants. Due to Covid-19 pandemic condition students are not 

present.  

                                                 In this tree plantation programme all teaching and 

non teaching staff and chief guest, Sarpanch and other guest were 

participated. Total one thousand eight hundred and ten trees were planted in 

college campus. The trees included in the plantation are big trees, medium 

size trees, shrubs. Total two hundred forty big trees like Banyan, Ficus , 

racemosa (umbar), Terminalia, bellirica (Behada),Ficus Religiosa (Pipal) , 

Ailanthus excelsa or Indian tree of heaven were  planted in college campus. 

Total nine hundred eighty   tress  like Tamarindus indica (Chinch) , Emblica 

officinalis (Awala) , Gmelina, arborea (Shivan), Pithecellobium dulce ( 

Vilayati Imli), Malachra capitata (Ran Bhendi), Dalbergia sissoo, Indian 

soapberry or ritha, Indain coral tree or Pangara, Chavar, Wood apple or 



Kavath were planted in college campus.    Total Four hundred ten medium 

size trees like Annona Squamosa (Sitafal), Guava, Aegle marmelos or bael, 

Moringa oleifere, Ziziphus, mauritiana or ber, Buta monosperma  or Palasa, 

Senegelia catechu or khair, Sesbania grandiflira (Hadaga), Melia azedarach 

(Bakan), Annona, reticolta or ramphal, Hivar and Tuti mulberry were 

planted in college campus. Total one hundred eighty shrubs like China rose, 

Aloe vera, Ocimum tenniflorum (Tulsi), Adulsa, Sadafuli, Lawsonia inermis 

or Henna, Jasminum or Mogra and Rose were planted in college campus. 

The Tree Plantation programme was beginning of Banyan tree plantation. 

Banyan tree planted by Principal Dr.H.G.Vidhate and all guest. After this 

beginning all teaching and non teaching staff planted various types of plants 

in the Atal Anand Ghan Van college campus. Total two days taken for this 

entire tree plantation. Dr.G.M.Pathare and Dr.Smt.S.A.Khedkar and Botany 

Department Peon Bhagvat Nannaware worked together for various types of 

tree plantation. Finally respected Principal Hon.Dr.H.G.Vidhate given the 

information of how trees are importance for human being. Also he said how 

we will take the the care of trees and how we will survive the trees.                                                                                                                             

                             

                                                                            



                   College Staff Participated Tree Planatation Programmee 



Respected Principal Feliciated Chief guest Ajaydada Dhonde 



                 Dr.Shaikh M.B. Feliciated Sarpanch Aniltatya Dhobale 



 

 

       Respected Principal and staff member removing weeds from ghanvan 



  

 

        Respected Principal and staff member removing weeds from ghanvan 
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        PLANTAION OF ATAL ANAND GHAN VAN IN COLLEGE CAMPUS  



 

 

 

 

 

                                    ANAND GHAN VAN AFTER THREE SOME MONTHS 

 



 

 

 

 



 

 

 

AtalAnandGhanvan Dense Forest in Campus 

 

 

Ground View 
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