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सिमेंट नाला बंधारा – जागेची सनवड, 
िवेक्षण व

सवस्ततृ िंकल्पन पध्दती

- : व्याख्याते : -
इंसज.विंत गालफाडे

सजल्हा जलिंधारण असधकारी
मदृ व जलिंधारण सवभाग,बीड.
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जलयुक्त शिवार अशियान : 

• उद्दीष्ट :-

• सर्वासाठी पाणी टंचाई मुक्त महाराष्ट्र 2019 (शासन ननणणय नि. 05. निसेंबर 2014)
• िरर्वर्षी राज्यातील 5000 गांरे्व टंचाई मुक्त करणे.

• जलयकु्त सिवार असभयान अंतगगत घेण्यात येणारी कामे :-
1. के्षत्र उपचार ( Area Treatment)
2. नाला उपचार ( Drainage Line Treatment)

• नाला उपचार ( Drainage Line Treatment)
1. नसमेट नाला बंधारे.
2. पुनर्णरण बंधारे ( Recharge Structure)
3. गॅबीयन बंधारे ई.
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सिमेंट नाला बंधारे

सिनाबंधारेची स्थान सनश्चचती :-

• लघु पाणलेाट के्षत्र हा घटक

• रु्जल सरे्वक्षण र्व नर्वकास यंत्रणेचे (GSDA) नकाशांचा र्वापर.

• रु्जल रेखा (Lineament) नकाशांचा रु्जल पुनर्णरणासाठी र्वापर करुन

• शैलनर्त्ती (Dikes)

• रु्जल उपलब्धता नकाशे ( G.P Maps)  चा र्वापर
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िसुऱ्या आनण नतसऱ्या Order पुनर्णरण के्षत्रात नसमेट बंधारे घेण्यात यार्वीत.

• पाणलोट के्षत्र 1 ते 10 चौ. नकमी. असारे्व. आनधक असल्यास सक्षम स्तरार्वर मान्यता.

• स्थळ ननश्चचती करताना 1:25000 प्रमाणाचे ( Topo Sheet) नकाशे र्वापरारे्वत.

• निी नाला तळ उतार ( River Gradient) 2% पेक्षा कमी असार्वा. 

• सांिर्वा पातळी जनमन पातळी पेक्षा जास्त नसार्वी.

• बंधाऱ्याची लांबी ननश्चचती :- 10 मी ते 30 मी इतकी असार्वी ककर्वा या पेक्षा अनधक

असल्यास सक्ष्म स्तरार्वर मान्यता घेण्यात यार्वी.

• िोन बंधाऱ्यामध्ये साधारण:त 500 मी अंतर असारे्व.
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सिनाबंधारे काटछेदाचे िंकल्पन व अंदाजपत्रक तयार करणे

• नसनाबंधाऱ्याच्या काटछेिाचे संकल्पन म.सं.सं. नानशक यांचे संिर्ण संकल्पनचते्र
आधाररु्त धरुन करारे्व.

• स्थान परत्रे्व काटछेिाचे स्थैयण पृथ:करण र्व काटछेिात बिल करता येईल.

िंधानक काम :-
• नसनाबंधाऱ्यासाठी M-15 संधानक र्वापरारे्व येते. ( IS Code 456 -2000)
• सांिर्वा कर्तीसाठी (Temp. Reinforcement) चा र्वापर करार्वा.
• नसमेंटनाला बांधाच्या अंिाजपत्रकास एकिा होणारा पाणीसाठा नर्वचारात घ्यार्वा.

आर्थथक मापदंड :-
• शासन ननणणय कं्र.मापिंि -2017 ( 452/ 2017 ल.पा.-2 नि.13 जुलै 2018 नुसार

रु.146114/सघमी मापिंि नसनाबंधाऱ्यासाठी ननश्चचत करण्यात आले आहे.
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यािाठी बंधाऱ्याची उपयकु्तता वाढवीणेिाठीच्या उपाय योजना:-

• नाला खोलीकरण, रंुिीकरण, लोकसहर्ागातुन करण्यात यारे्व.

• खोिकामातुन ननघालेले सानहत्य िोन्ही नतरार्वर (Guide Bund) स्र्वरुपात र्वापरारे्व.

• मागणिशणक बांधार्वर रृ्वक्षारोपन अथर्वा रे्वलर्वगीय गर्वत इ. लागर्वि करार्वी.

• नसमेंट बंधाऱ्याच्या पाणलोटके्षत्रात के्षत्र उपचाराची कामे केल्यास बंधाऱ्यात गाळ

साठणार नाही.



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28


