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महाराष्ट्र र्ासन 
जलसांधारण सिभार् 

र्ासन सनणगय क्रमाांकः जलसां-2012/प्र.क्र.1/जल-7 
हुतात्मा राजरु्रु चौक, मादाम कामा मार्ग 

मांिालय, मुांबई-400 032. 
तारीख:   12 नोव्हेंबर,2013 

िाचा :  
1) र्ासन सनणगय, जलसांपदा सिभार्, क्रमाांक : मापदांड-2310/(151/2010)ल.पा.2, सदनाांक 

30 एसप्रल,2011.  
2) र्ासन पि, ग्राम सिकास ि जलसांधारण सिभार्, क्रमाांकः जलसां-2012/प्र.क्र.1/जल-7, 

सदनाांक 20 जून,2012 
3) र्ासन सनणगय, ग्राम सिकास ि जलसांधारण सिभार्, क्रमाांकः राकृयो-2012/प्र.क्र.142/जल-

7, सदनाांक 10 सडसेंबर,2012 
4) र्ासन सनणगय, ग्राम सिकास ि जलसांधारण सिभार्, क्रमाांकः जलसां-2012/प्र.क्र.65/जल-

7, सदनाांक 29 मे,2012, 16 ऑर्स्ट,2012 ि सदनाांक २२ जानेिारी,2013 
5) र्ासन सनणगय, ग्राम सिकास ि जलसांधारण सिभार्, क्रमाांकः जलसां-2012/प्र.क्र.63/जल-

7, सदनाांक 30 माचग,2013 
6) र्ासन सनणगय, ग्राम सिकास ि जलसांधारण सिभार्, क्रमाांकः जलसां-2012/प्र.क्र.61/जल-

7, सदनाांक 25 एसप्रल,2013 
7) र्ासन सनणगय, ग्राम सिकास ि जलसांधारण सिभार्, क्रमाांकः राकृयो-2012/प्र.क्र.72/जल-

7, सदनाांक 9 मे,2013 
8) र्ासन पि, ग्राम सिकास ि जलसांधारण सिभार्, क्रमाांकः 2013/प्र.क्र.126/जल-7, सदनाांक 

20 जून,2013 ि सदनाांक 1 ऑर्स्ट,2013. 
9) र्ासन पि, ग्राम सिकास ि जलसांधारण सिभार्, क्रमाांकः   सांकीणग-2013/प्र.क्र.217/जल-

1, सदनाांक 30 जुलै,2013  
प्रस्तािना : 

  सन 2011-12 पासून राज्यात साखळी ससमेंट कााँक्रीट नाला बाांध बाांधण्याचा कायगक्रम 
राबसिण्यात येत असून, त्याकसरता आतापयंत रु.409.34 कोटी सनधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.  
तसेच सांदभाधीन र्ासन सनणगय सदनाांक 9 मे,2013 अन्िये अस्स्तत्िातील ससमेंट नाला बाांधातील र्ाळ 
काढणे ि नाला खोलीकरण करणे आसण नाला खोलीकरणासह निीन ससमेंट कााँक्रीट नाला बाांध 
बाांधण्यासांदभात मार्गदर्गक सूचना सनर्गसमत केलेल्या आहेत.  ससमेंट कााँक्रीट नाला बाांधाचे आर्थिक 
मापदांड सनसित करण्यासांदभात सांचालक, मृदसांधारण ि पाणलोट क्षिे व्यिस्िापन, पुणे याांच्या 
अध्यक्षतेखाली ताांसिक ससमतीचे र्ठन करण्यात आले होते.  सदर ससमतीच्या सर्फारर्ींच्या अनुषांर्ाने 
सांचालक, मृदसांधारण ि पाणलोट क्षिे व्यिस्िापन, पुणे याांनी र्ासनास प्रस्ताि सादर केलेला आहे.  या 
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सिग बाबींकसरता एकसित सिकंष मार्गदर्गक सूचना सनर्गसमत करण्याची बाब र्ासनाच्या सिचाराधीन 
होती. 

र्ासन सनणगय : 

सन 2012-13 मध्ये टांचाई सदृर् 15 तालुक्यात साखळी ससमेंट कााँक्रीट बाांध बाांधण्यासाठी 
रु.150.00 कोटी सनधी उपलब्ध करुन देण्यात आला होता.  या कायगक्रमाांतर्गत रु.143.40 कोटी सनधी 
खचग झाला असून त्यातनू 1489 बांधारे पूणग झाल ेआहेत.  सन 2013-14 कसरता सांदभाधीन र्ासन सनणगय 
सदनाांक 30 माचग,2013,  25 एसप्रल,2013 ि र्ासन पि सदनाांक 10 मे,2013 अन्िये रु.234.34 कोटी 
सनधी साखळी ससमेंट नाला बाांध बाांधण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्यासांदभात मार्गदर्गक 
सूचना ि कायगपध्दती सदनाांक 25 एसप्रल,2013 अन्िये सनर्गसमत करण्यात आल्या आहेत.  तसेच 
अस्स्तत्िातील ससमेंट नाला बाांधातील र्ाळ काढणे ि खोलीकरण करणे आसण खोलीकरणासह निीन 
ससमेंट नाला बाांध बाांधण्याच्या मार्गदर्गक सूचना र्ासन सनणगय सदनाांक 9 मे, 2013 अन्िये सनर्गसमत केल्या 
आहेत.  आता नाला खोलीकरणासह ससमेंट कााँक्रीट बांधारे बाांधण्यासांदभात खालीलप्रमाणे सुधासरत 
एकसित मार्गदर्गक सूचना सनर्गसमत करण्यात येत आहेत. 

अ) साखळी ससमेंट कााँक्रीट नाला बाांध बाांधणे. 

१) सनिड ससमती :  
सजल्हासधकारी याांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे ससमती र्ािाांची सनिड करील. 
1. सजल्हासधकारी   : अध्यक्ष 
2. मुख्य कायगकारी असधकारी :  सह अध्यक्ष 
3. िसरष्ट्ठ भिूजै्ञासनक  : सदस्य 
4. कायगकारी असभयांता, लघुससचन : सदस्य 

(जलसांधारण)  (सजिे कृसष यांिणेपेक्षा जास्त तालुक्यात प्रकल्प 
कायान्ियीन यांिणा लघुससचन (जलसांधारण) 
असेल त्या सठकाणी सदस्य ससचि) 

5. सजल्हा असधक्षक कृसष असधकारी : सदस्य ससचि 
2.  CNB कामाांची सिरुक्ती (Duplication) टाळणे :   

अांसतम सनिड करण्यात आलेल्या CNB सठकाणाांचे (location) र्ट नांबर र्ाांि नकार्ािर 
दर्गसिण्यात यािते.   CNB ची झालेली कामे लाल रांर्ाने, प्रर्तीपिािर असलेली कामे सहरव्या रांर्ाने ि 
भसिष्ट्यकालीन कामे सपिळया रांर्ाने दर्गसिण्यात यािीत .  ज्या सठकाणी CNB कराियाचा आहे त्या 
सनसित सठकाणचे अक्षाांर् ि रेखाांर् नमूद करण्यात यािते.  हे समन्ियाचे काम सांबांधीत तालुका कृसष 
असधकारी याांनी कराि.े  या नकार्ािर सिग र्ासकीय सिभार्, (कृसष, भजूल सिके्षण, सामासजक 
िनीकरण, िन सिभार्, लघुससचन (जलसांधारण), जलसांधारण महामांडळ) सजल्हा पसरषद / 
लोकसहभार्/ सेिाभािी सांस्िा/ खाजर्ी यांिणेने केलेल्या कामाचा अांतभाि करािा.  तयार करण्यात 
आलेला नकार्ा सजल्हासधकारी याांच्या अध्यक्षतेखालील र्ािसनिड ससमतीच्या सभमेध्ये र्ािाांची अांसतम 
सनिड करतानाच त्यासोबत ठेिण्यात यािा.  यामुळे CNB कामाांची सिरुक्ती (Duplication) टाळता येईल. 
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3.  मूलभतू तत्ि :   

 या कायगक्रमाच्या तात्काळ दृश्य पसरणामासाठी साखळी पध्दतीने (Series) ससमेंट नाला बाांध घेणे 
असनिायग आहे.  एका साखळीत कमीत कमी 3 ससमेंट नाला बाांध असािते.  इतर योजनेतून नाल्यािर 
पूिीचे काही ससमेंट नाला बाांध झाले असतील तर उिगसरत ससमेंट नाला बाांधाची कामे या योजनेतून 
घ्यािीत.   त्यामुळे साखळीमध्ये सकमान 3 बाांध सनमाण होतील.  सनधीची उपलब्धता सिचारात घेऊन 
र्ािाांची सांख्या ठरसिण्यात यािी.  ससमेंट नाला बाांधाची कामे Plain Cement Concrete (PCC) मध्येच 
करािीत. 

4. सांकल्प सचि : 

ससमेंट कााँक्रीट नाला बाांधाची कामे M-10 सांधानकाऐिजी M-15 सांधानकात करािीत ि 
त्याकसरता अधीक्षक असभयांता, दर्डी धरण मांडळ, मध्यिती सांकल्प सचि सांघटना, नासर्क याांचे पि 
क्रमाांक मसांसां/दध/दध-1/साठिण बांधारा/244/2013, सदनाांक 19 ऑर्स्ट, 2013 अन्िये सनसित 
केलेल्या सांकल्प सचिाचा िापर करािा.   (प्रत सांलग्न). 

5. सनसिदा पध्दत : 

ससमेंट बांधाऱ्याची कामे B-1 सनसिदा पध्दतीने करािीत.  यासाठी आिश्यक त्या सूचना सांदभाधीन 
र्ासन पि सदनाांक 20 जून,2013 ि B-1 सनसिदा प्रसर्क्षणाच्या सूचना सदनाांक 1 ऑर्स्ट,2013 च्या 
पिान्िय े देण्यात आल्या आहेत.  त्यानुसार कायगिाही करािी.  या सांदभात कृसष सिभार्ाने लघुससचन 
(जलसांधारण) सिभार्ाच्या स्िासनक असधकाऱ्याांकडून आिश्यक तेिे मार्गदर्गन घ्याि.े  

6. ससमेंट नाला बाांधात र्ाळ जमा होऊ नये म्हणनू, 

१)ससमेंट नाला बाांध बाांधाियाच्या/बाांधलेल्या नाल्याच्या पाणलोट क्षिेात दोन रॅ्बीयन बांधारे 
बाांधािते. 

२) पाणलोट क्षिेात पडीत सकिा सरकारी जमीन असेल तर खोल सलर् समतल चर हा उपचार 
घ्यािा. 

7. प्रर्ासकीय ि ताांसिक मान्यता : 

 ससमेंट नाला बाांधास एकसित  प्रर्ासकीय मान्यता सजल्हासधकारी याांच्या अध्यक्षतेखालील 
सनिड ससमती देईल, ताांसिक मान्यता कृसष ि लघुससचन सिभार्ाच्या असधकाऱ्याांनी सिसहत 
सनकषानुसार द्यािी. 

प्रर्ासकीय मान्यता देताना सिचारात घ्याियाच्या बाबी : 

1.  र्ासन सनणगय, जलसांपदा सिभार्, क्र.मापदांड-2310/(151/2010)/लपा.2, सदनाांक 30 
एसप्रल,2011 अन्िये मांजूर असलेले 0 ते 150 हे ससचन क्षमता असलेल्या कोल्हापूर पध्दतीच्या 
बांधाऱ्याांचे आर्थिक मापदांड िापरािते. 

2.  लाभ व्यय प्रमाण (B.C.Ratio) एक पेक्षा असधक असाि.े अिषगण प्रिण क्षिेासाठी लाभ व्यय प्रमाण 
सिचारात घेऊ नये. 
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3. अांदाजपिक जलसांपदा सिभार्ाच्या चालू प्रादेसर्क दरसूची प्रमाणे करण्यात याि.े 

4. ससमेंट बांधारे हे फक्त 2nd ि 3rd Order या िर्ीकरणातील जलप्रिाहािरच घेण्यात याि.ेकारण 
भौर्ोसलक रचनेनुसार 1st Order Streams या सिगसाधारण िहन क्षिेात (Runoff Zone), 2nd ि 
3rd Order या पुनभगरण क्षिे (Recharge Zone) तर 4th Order त्यापेक्षा मोठे जलप्रिाह हे साठिण 
क्षिे (Storage Zone) या भार्ामध्ये स्स्ित असतात. 

5. ससमेंट बांधारे बाांधण्यात येणारा पसरसर हा तेिील भ ूरचना (Geological Condition) पाझरणे 
योग्य आहे याबाबतची  खािी भजूल सिके्षण सिकास यांिणेकडून करुन घ्यािी. 

ताांसिक मान्यता देताना सिचारात घ्याियाच्या बाबी :: 

1. र्ासन सनणगय, जलसांपदा सिभार्, क्र.मापदांड-2310/(151/2010)/लपा.2, सदनाांक 30 एसप्रल, 
2011 अन्िये मांजूर असलेले 0 ते 150 हे ससचन क्षमता असलेल्या कोल्हापूर पध्दतीच्या बांधाऱ्याांचे 
आर्थिक मापदांड िापरािते. 

2. ससमेंट नाला बांधारेचे सांकल्पन काटछेद मध्यिती सांकल्प सचि सांघटना, नासर्क याांनी त्याांचे पि 
क्र.मसांस/दध/दध-1/साठिण बांधारा/244/2013, सद.19 ऑर्स्ट, 2013 मधील पिासोबत 
सदलेले OverFlow Weir Section ि Flank wall मधील सदलेल्या तक्त्याप्रमाणे क्षिेीय पसरस्स्िती 
अनुरुप असणे आिश्यक आहे. 

3. ससमेंट नाला बाांध हे Water Retaining Structure असल्याने IS 456:2000 मधील तरतुदीप्रमाणे 
एम-15 गे्रडचे कााँक्रीटमध्ये कराि.े   

4. मध्यिती सांकल्प सचि सांघटना, दर्डी धरणे नासर्क याांनी सनसित केलेल्या ससमेंट नाला बाांधाच्या 
काटछेदाप्रमाणे नाला तळ पातळीच्या खाली पाया खोदाई कठीण खडकापयतं ि जास्तीत जास्त 
1.20 मी. घेण्यात यािी.  नाला तळ पातळीच्या िर क्षिेीय पसरस्स्ितीनुसार जास्तीत जास्त 3 मी. 
उांचीपयंत ससमेंट नाला बाांध बाांधािते.   

5. ससमेंट बांधाऱ्यामधील Weir Section मध्ये जमीन पातळीच्या िर IS 456:2000 मधील तरतुदीप्रमाणे 
Temperature Steel िापराि.े 

8. अ) र्ुणित्ता : 

सांदभाधीन र्ासन सनणगय सदनाांक 22 जानेिारी,2013 अन्िये समक्सर, व्हायबे्रटर, Curing, ि 
नामफलक लािणे सांदभात देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार कायगिाही करािी. 

कामाच्या सठकाणी फ्लॅक िॉलिर रेडीयम रांर्ात सहरव्या रांर्ािर पाांढऱ्या रांर्ाने सिहीत नमुन्यात 
फलकाचा मजकुर सलहािा.  रस्त्यािर CNB सठकाण दर्गसिणारे सदर्ादर्गक फलक (Road Sinage) 
लािाि.े 

या कामाांच्या सनयसमत तपासणी बरोबरच सजल्हासधकारी ि र्ासन स्तरािरुन स्िरै (Random) 
पध्दतीने तपासणी करण्यात येईल. 
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ब) खोलीकरण करणे : 

 अस्स्तत्िातील ससमेंट नाला बाांधातील र्ाळ काढणे ि नाला खोलीकरण करणे तसचे 
खोलीकरणासह निीन ससमेंट कााँक्रीट नाला बाांध बाांधणे सांदभात मार्गदर्गक सचूना सांदभाधीन र्ासन 
सनणगय सदनाांक 9 मे,2013 अन्िये सनर्गसमत करण्यात आल्या आहेत.  त्यानुसार कायगिाही करािी. 

क) िनीकरण : 

नाला खोलीकरण केल्यानांतर काठािर टाकण्यात आलेल्या मातीिर महात्मा र्ाांधी राष्ट्रीय 
रोजर्ार हमी योजनेतून ( MGNREGA) िृक्ष लार्िड करािी.  यामुळे नाला काठाांना बळकटी 
येईल. 
ड)  सिगसाधारण  सूचना: 

1. ससमेंट बाांध, खोलीकरण करणे, खोल सलर् समतल चर, रॅ्सबयन बांधारे याांच ेस्ितांि 
अांदाजपिके तयार करािीत.  ससमेंट नाला बाांध ि खोलीकरण करणे याबाबतची 
एका साखळीची एकसित (Club) करुन सनसिदा काढािी. 

2. खोल सलर् समतल चर ि रॅ्बीयन बांधाऱ्याांची कामे कृसष यांिणेमाफग त करािीत. 
9. अांमल : 

या र्ासन सनणगयाचा अांमल (Enforcement) सनर्गसमत केल्याच्या सदनाांकापासून लारू् होईल. 

सदर र्ासन सनणगय महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201311121603085726 असा आहे. हा आदेर् 
सडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांसकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेर्ानुसार ि नािाने, 

 ( सुनील चव्हाण ) 
 उप ससचि, महाराष्ट्र र्ासन 
प्रत, 

1.   मा.राज्यपाल याांचे खाजर्ी ससचि,  

2. मा.मुख्यमांिी याांचे खाजर्ी ससचि,  
3. मा.उप मुख्यमांिी याांचे खाजर्ी ससचि, 
4. मा.सिरोधी पक्षनेता, सिधानसभा/ सिधान पसरषद, महाराष्ट्र सिधानमांडळ ससचिालय, 

मुांबई. 
5. सिग सन्माननीय सिधानसभा/ सिधान पसरषद ि सांसद सदस्य, 
6. मा.मांिी (जलसांधारण) याांचे खाजर्ी ससचि, 

Sunil 
Sahebrao 
Chavan

Digitally signed by Sunil Sahebrao 
Chavan 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RDD & WATER 
CONSERVATION DEPT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
cn=Sunil Sahebrao Chavan 
Date: 2013.11.19 15:45:46 +05'30'
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7. मा.राज्यमांिी (जलसांधारण) याांचे स्िीय सहाय्यक, 
8. सिग मा.मांिी/ मा.राज्यमांिी याांचे खाजर्ी ससचि, 
9. मा.मुख्य ससचि, महाराष्ट्र राज्य याांचे स्िीय सहाय्यक, 
10. अपर मुख्य ससचि (कृसष), कृसष ि पदुम सिभार्, मांिालय, मुांबई, 
11. सिग अपर मुख्य ससचि/प्रधान ससचि , मांिालय, मुांबई, 
12. सिभार्ीय आयुक्त (सिग), 
13. सांचालक (मृदसांधारण), कृसष आयुक्तालय, पुणे-411 001, 
14. मुख्य असभयांता, लघु ससचन (जलसांधारण) ि सिदभग सघन ससचन सिकास कायगक्रम, पुणे 

ि नार्पूर, 
15. प्रधान मुख्य िनसांरक्षक ि महासांचालक, सामासजक िनीकरण,महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
16. सांचालक, महाराष्ट्र सुदूर सिके्षण ि सिकास यांिणा, पुणे, 
17. सांचालक, भजूल सिके्षण ि सिकास यांिणा, पुणे, 
18. मुख्य कायगकारी असधकारी, िसुांधरा पाणलोट सिकास यांिणा, पुणे, 
19. अपर मुख्य कायगकारी असधकारी, िसुांधरा पाणलोट सिकास यांिणा, पुणे, 
20. महासांचालक, मासहती ि जनसांपकग , मुांबई (प्रससध्दीकरीता), 
21. सिग सजल्हासधकारी, 
22. सिग मुख्य कायगकारी असधकारी/ असतसरक्त मुख्य कायगकारी असधकारी, सजल्हा पसरषद, 
23. महालेखापाल 1/2, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई/नार्पूर (लेखा परीक्षा ि लेखा ि अनुज्ञयेता), 
24. असधदान ि लेखा असधकारी, मुांबई, 
25. सनिासी लेखापरीक्षा असधकारी, मुांबई, 
26. सिग उपायुक्त (सिकास), सिभार्ीय आयुक्त कायालय,  
27. सिग सिभार्ीय कृसष सहसांचालक,   
28. सिग सजल्हा असधक्षक कृसष असधकारी, 
29. सिग कायगकारी असभयांता, लघु ससचन (जलसांधारण),  
30. सिग सजल्हा कोषार्ार असधकारी,  
31. सिग मांिालयीन सिभार्, 
32. सिग सह ससचि/उप ससचि/अिर ससचि/कायासन असधकारी,ग्रा.सि.ि ज.सां.सिभार्,  

मांिालय, मुांबई, 
33. सनयोजन सिभार्/ सित्त सिभार्, मांिालय, मुांबई, 
34. कायासन.जल-11, ग्रा.सि.ि ज.सां.सिभार्, मांिालय, मुांबई,जल-7, सनिड नस्ती. 
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Tff,l-,ffiq1Qi eTFI{ifrT, H.qT.(€ilqq'(rt) rfga, d'rf,T {.i, +rqgr, go} q qim qrk#{1i1r*-n,
rc :- cilfiqTs. eTfirrj*n, H.qr.(TeriTne- 16l) Eii1a, j-{fi tts, ilfuq, qiqT qrffi fqTff.
trcr :- s{*eFF' eTF+eirn, m.w.(wrkm m.{) ,is6, erq-nq-fr qF[ qrkffi mrrn

rm :- efifu{s' qfiEidT, 5i.q1.(1qffiTfi K{) risa, $rttTiqTq qiqT qTftffiTpffs] TqHT.
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TABLE SHOWING DETAILS OF CEMENT COh.ICR.ETE BANDHARA MIs;- 40 M$A

OVERFLOW WEIR SECTION

&tr | !1. above

I tver bed

i evel " Hw"

Depth ol

found.

"h" in m

Flood lift

rL
inm

Free Board

inm

Top Width

inm

U/S SIope D/S Slope Foundation
width
"bw"

inm

Apron

Length

"Lb"
lnm

End Weir

Heighi

inm

Top

widlh

inm

Bottom

width "b"

inm

1.50 0.60 1.00 1.00 0.60 0.00 0.50 1.650 3.10 050 0.30 0.700

1.50 0.60 1.00 0.60 0.00 0.50 650 3.50 0.50 0.30 0.700

j 1.50 0.90 1.00 1.00 0.60 0,00 0.55 920 3.40 0.50 0.30 0.700

1.50 0.90 1.40 1.00 0.60 0.00 0.55 '1.920 3.80 0.50 0.30 0.700

I 1.50 1.20 1.00 1.00 0.60 0.00 0.55 2.085 3.70 0.50 0.30 0.700

I t4n 120 1.40 1.00 0.60 0.00 0.55 2,085 0.50 0.30 0.700

2no 0.60 1.00 1.00 0,60 0.00 0.55 2.030 3.60 050 0.30 0.700

: r )dn 0.60 1.40 1.00 0.60 0.00 0.55 2.030 4.00 n(n 0.30 0.700

l i 2.00 0.60 1.80 100 0.60 0.00 0.60 2.1 00 4.40 0.50 0,30 0.700

?nn 0.90 1.00 1.00 0.60 000 0.55 2.195 390 0.50 0.30 0.700

0.90 1.40 1.00 0.60 000 0.55 i 4c'6 4,30 0.50 0.30 0.700

2.00 0.90 1.80 1.00 0,60 0.00 0.60 2.340 4.70 0.50 0.30 0.700

2ii 1.20 1.00 1.00 0,60 0.00 060 2 520 420 0.50 U.JU 0.700

t.: 200 1.20 1.40 1.00 0.60 0.00 0.60 2.520 4.60 0.50 0.30 0.700

2.00 1.?O 1.80 1.00 0.60 0,00 0.60 2.520 5.00 0.50 030 0.700

;j: 060 1.00 1.00 1.0c 0.00 0.40 2.240 4.10 0.50 0.30 0.700

0.60 1.40 1.00 1.00 000 0.40 2.240 4.50 0.50 0.30 0.700

2.50 0.60 1.80 1.00 1.00 0.00 0.45 2.395 4.90 U.3U 0,30 0.700

2.50 0.90 1.00 1.00 1.00 0.00 0.45 2.530 4.40 U. CU 0.30 0.700

2.50 0.90 1.40 1.00 100 0.00 0.45 2.530 4. B0 050 0.30 0.700

2,50 0.90 1.80 1.0h 1.00 0.00 045 2 530 5.20 0.50 0.30 0.700

:: 2.50 1.20 1.00 1.00 1.00 0.0t) 0.50 2.850 4.70 0,50 0.30 0.700

2.50 1.20 1.40 1.00 1.00 0.00 0.s0 2 850 J. IU 0.50 0.30 0.700

2.50 1.20 1.80 1.00 1.00 0.00 050 2.8s0 J.3U 0,50 0.30 0.700

3.00 0,60 1.00 1.00 1.00 0.00 0,4t z-ozu 4.60 0.50 0.30 0.700

3.00 060 1.40 1.00 1.00 0.00 0.45 2.620 5.00 0.50 0.30 0.700

3.00 0.60 1.80 1.00 1.00 0.00 0.45 2.6?0 0.50 0.30 0.700

3.00 0.60 2.20 1.00 1.00 0.00 0.50 2.800 5.80 0.50 0,30 0.700

3.00 0.90 1.00 1.00 1.00 0.00 0.45 2.755 490 0.50 0.30 0.700

3.00 0.90 1.40 100 1,00 0.00 0.45 2.755 5,30 0.50 0.30 0.700

3.00 090 1.80 1.00 1.00 0.00 0.50 2.950 5.70 0.50 0.30 0.700

.1) 3.00 0.90 2.24 1.00 1.00 0.00 0.50 2.950 6.10 0.50 0.30 0.700

3.00 120 1.00 1.00 1.00 0.00 0.50 3.100 q)n 0,50 0.30 0.700

3.00 1.20 1,40 1.00 1.00 0.00 0.50 3.100 560 0.50 nan 0,700

_15 3.00 1.20 1.80 1.00 1.00 0.00 0.50 3.100 6.00 0.50 0.30 0.700

JC 3.00 1.20 ?.20 1.00 1.00 0,00 0.50 3.100 6.40 050 0.30 0.700

rTFqT- y
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TABLE SHOWING DETAILS OF CEMENT CONCRETE BANDHARA MI5.,- 40 MSA
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नाला खोलीकरणासह साखळी ससमेंट   
कााँक्रीट नाला बाांध : CNB 
एकसित मार्गदर्गक सचूना :   

महाराष्ट्र र्ासन 
जलसांधारण सिभार् 

र्ासन रु्ध्दीपिक क्रमाांकः जलसां-2012/प्र.क्र.1/जल-7 
हुतात्मा राजरु्रु चौक, मादाम कामा मार्ग 

मांिालय, मुांबई-400 032. 
तारीख:   1 जानेिारी,2014 

िाचा :  
1) र्ासन सनणगय, ग्राम सिकास ि जलसांधारण सिभार्, समक्रमाांक :  सदनाांक 12 नोव्हेंबर,2013.  

र्ासन रु्ध्दीपिक : 
र्ासन सनणगय, ग्राम सिकास ि जलसांधारण सिभार्, सदनाांक 12 नोव्हेंबर,2013 मधील पसर.4 

मधील पसहली ओळ “ससमेंट कााँक्रीट नाला बाांधाची कामे M-10 सांधानकाऐिजी M-15 सांधानकात 
करािीत” ऐिजी “ससमेंट कॉक्रीट नाला बाांधाची कामे M-10 सांधानकात करािी” असे िाचाि.े  
 प्रर्ासकीय मान्यता देताना सिचारात घ्याियाच्या बाबी मधील मुद्दा क्र.1 ि 2 रद्द करुन 
त्याऐिजी खालील मजकूर िाचािा.   तसेच त्यात मुद्दा क्र.6 ि ७ नव्याने समासिष्ट्ट करण्यात येत आहेत. 

1. ससमेंट नाला बाांध हा पुनगभरणाचा उपचार (Recharge Structure) आहे.  राज्यातील 
भौर्ोसलक पसरस्थिती/भ-ूर्भातील जसमनीचा प्रकार याांचा सिचार करता जसमनीत पाणी सकती प्रमाणात 
मुरते, याचे सनसित प्रमाण सनसित करता येत नाही.  त्यामुळे ससमेंट नाला बाांधाच ेआर्थिक मापदांड पाणी 
साठ्यार्ी सनर्डीत असणार नाहीत.  तिासप, ससमेंट नाला बाांधाची प्रती स.घ.मी. सांकल्पीत ककमत 
(Notional Cost) सांदभासाठी अलसहदा कळसिण्यात येईल. 

6.  ससमेंट कााँक्रीट नाला बाांधाची थिळ सनसिती : 
अ.क्र. नालातळाचा उतार (टक्के) प्रासधकारी रे्रा 

१ 0 ते 2 उपसिभार्ीय कृसि 
असधकारी/ कायगकारी 
असभयांता (लघुकसचन) 

सिगसाधारण उतार 

२ 2 ते 3 सजल्हा असधक्षक कृसि 
असधकारी/ अधीक्षक 
असभयांता 

सिरे्ि उतार 

1. ससमेंट कााँक्रीट नाला बाांधाची कामे सिगसाधारण उतार िर्गिारीत करािीत. 
2. सिरे्ि उतार िर्गिारीत ससमेंट कााँक्रीट नाला बाांधाची कामे करताना थिळ सनसिती प्रासधकाऱ्याचा 

अहिाल असनिायग. 
3. 3 टक्के पेक्षा जाथत नालातळ उताऱ्याच्या सठकाणी ससमेंट कााँक्रीट नाला बाांधाची कामे घेऊ नयेत. 

7.  ससमेंट कााँक्रीट नाला बाांध लाांबी सनसिती : 
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अ.क्र. ससमेंट कााँक्रीट नाला 
बाांधाची लाांबी (मीटर) 

प्रासधकारी रे्रा 

१ 0 ते 20 उपसिभार्ीय कृसि असधकारी/ 
कायगकारी असभयांता(लघुकसचन) 

सिगसाधारण लाांबी 

२ 20 ते 25 सजल्हा अधीक्षक कृसि 
असधकारी/ अधीक्षक असभयांता 
(लघुकसचन) 

सिरे्ि लाांबी-1 

३ 25 ते 30 सिभार्ीय कृसि सहसांचालक/ 
अधीक्षक असभयांता (लघुकसचन) 

सिरे्ि लाांबी-2 

 
1. ससमेंट कााँक्रीट नाला बाांधाची कामे सिगसाधारण लाांबी या िर्गिारीत करािीत. 
2.सिरे्ि लाांबी िर्गिारीत ससमेंट कााँक्रीट नाला बाांधाची कामे घेताना थिळ सनसिती प्रासधकाऱ्याचा  

अहिाल असनिायग. 
3. ससमेंट कााँक्रीट नाला बाांधाची लाांबी 30 मीटर पेक्षा जाथत असू नये. 
 

 ताांसिक मान्यता देताना सिचारात घ्याियाच्या बाबी मधील मुद्दा क्र.1 ि ३ रद्द करण्यात येत 
असून त्याऐिजी खालीलप्रमाणे मुद्दा क्र.1 समासिष्ट्ट करण्यात येत आहे. 
 
1. ससमेंट नाला बाांध हा पुनगभरणाचा उपचार (Recharge Structure) आहे.  राज्यातील भौर्ोसलक 

पसरस्थिती/भ-ूर्भातील जसमनीचा प्रकार याांचा सिचार करता जसमनीत पाणी सकती प्रमाणात मुरते, 
याचे सनसित प्रमाण सनसित करता येत नाही.  त्यामुळे ससमेंट नाला बाांधाचे आर्थिक मापदांड पाणी 
साठ्यार्ी सनर्डीत ठेिू नयेत. 

सदर र्ासन रु्ध्दीपिक महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतथिळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक  201401011550476426 असा आहे. हा आदेर् 
सडजीटल थिाक्षरीने साक्षाांसकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेर्ानुसार ि नािाने,  

  ( सुनील चव्हाण ) 
 उप ससचि, महाराष्ट्र र्ासन 

प्रत, 
1.   मा.राज्यपाल याांच ेखाजर्ी ससचि,  
2. मा.मुख्यमांिी याांच ेखाजर्ी ससचि,  
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3. मा.उप मुख्यमांिी याांच ेखाजर्ी ससचि, 
4. मा.सिरोधी पक्षनेता, सिधानसभा/ सिधान पसरिद, महाराष्ट्र सिधानमांडळ ससचिालय, मुांबई. 
5. सिग सन्माननीय सिधानसभा/ सिधान पसरिद ि सांसद सदथय, 
6. मा.मांिी (जलसांधारण) याांचे खाजर्ी ससचि, 
7. मा.राज्यमांिी (जलसांधारण) याांच ेथिीय सहाय्यक, 
8. सिग मा.मांिी/ मा.राज्यमांिी याांचे खाजर्ी ससचि, 
9. मा.मुख्य ससचि, महाराष्ट्र र्ासन याांच ेथिीय सहाय्यक, 
10. अपर मुख्य ससचि (कृसि), कृसि ि पदुम सिभार्, मांिालय, मुांबई, 
11. सिग अपर मुख्य ससचि/प्रधान ससचि , मांिालय, मुांबई, 
12. सिभार्ीय आयुक्त (सिग), 
13. आयुक्त (कृसि), महाराष्ट्र राज्य, पणेु, 
14. सांचालक (मृदसांधारण), कृसि आयुक्तालय, पणेु-411 001, 
15. मुख्य असभयांता, लघु कसचन (जलसांधारण) ि सिदभग सघन कसचन सिकास कायगक्रम, पणेु ि नार्परू, 
16. प्रधान मुख्य िनसांरक्षक ि महासांचालक, सामासजक िनीकरण,महाराष्ट्र राज्य, पणेु, 
17. सांचालक, महाराष्ट्र सुदूर सिके्षण ि सिकास यांिणा, पणेु, 
18. सांचालक, भजूल सिके्षण ि सिकास यांिणा, पणेु, 
19. मुख्य कायगकारी असधकारी, िसुांधरा पाणलोट सिकास यांिणा, पणेु, 
20. अपर मुख्य कायगकारी असधकारी, िसुांधरा पाणलोट सिकास यांिणा, पणेु, 
21. महासांचालक, मासहती ि जनसांपकग , मुांबई (प्रससध्दीकरीता), 
22. सिग सजल्हासधकारी, 
23. सिग मुख्य कायगकारी असधकारी/ असतसरक्त मुख्य कायगकारी असधकारी, सजल्हा पसरिद, 
24. सिग उपायुक्त (सिकास), सिभार्ीय आयुक्त कायालय, 
25. महालेखापाल 1/2, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई/नार्परू (लेखा परीक्षा ि लेखा ि अनुज्ञेयता), 
26. असधदान ि लेखा असधकारी, मुांबई, 
27. सनिासी लेखापरीक्षा असधकारी, मुांबई, 
28. सिग सिभार्ीय कृसि सहसांचालक,   
29. सिग सजल्हा असधक्षक कृसि असधकारी, 
30. सिग कायगकारी असभयांता, लघु कसचन (जलसांधारण),  
31. सिग सजल्हा कोिार्ार असधकारी,  
32. सिग मांिालयीन सिभार्, 
33. सिग सह ससचि/उप ससचि/अिर ससचि/कायासन असधकारी,ग्रा.सि.ि ज.सां.सिभार्, मांिालय, मुांबई, 
34. सनयोजन सिभार्/ सित्त सिभार्, मांिालय, मुांबई, 
35. कायासन.जल-11, ग्रा.सि.ि ज.सां.सिभार्, मांिालय, मुांबई, 
36. जल-7, सनिड नथती. 
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नाला खोलीकरणासह साखळी ससमेंट कााँक्रीट 
नाला बाांध : CNB  एकसित मार्गदर्गक सूचना. 

महाराष्ट्र र्ासन 
जलसांधारण सिभार् 

र्ासन रु्ध्दीपिक क्रमाांकः जलसां-2012-प्र.क्र.1/जल-7 
हुतात्मा राजर्ुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 

मांिालय, मुांबई-400 032. 
तारीख:  28 फेब्रिुारी, 2014 

िाचा: 
1) र्ासन रु्ध्दीपिक ग्राम सिकास ि जलसांधारण सिभार्, सदनाांक 14 फेब्रिुारी,2014 

 
र्ासन रु्ध्दीपिक : 

र्ासन रु्ध्दीपिक ग्राम सिकास ि जलसांधारण सिभार्, सदनाांक 14 फेब्रिुारी,2014 मधील मुद्दा क्र.  7 
रद्द करण्यात येत असनू तो खालील प्रमाणे िाचािा. 
7. ससमेंट कााँक्रीट स्थळ सनसिती ( नाला बाांध लाांबीनुसार) : 
अ.क्र. ससमेंट कााँक्रीट नाला 

बाांधाची लाांबी (मीटर) 
प्रासधकारी रे्रा 

1 5 ते 50 उपसिभार्ीय कृसि 
असधकारी/कायगकारी 
असभयांता (लघुससचन) 

ससमेंट कााँक्रीट नाला बाांधाची लाांबी 50 मीटर 
पेक्षा जास्त अस ू नये आसण पाणलोट क्षेि 
(Catchment Area) 1000हे. (10 चौ.सक.मी.) 
पेक्षा जास्त असू नये. 

 
सदर रु्ध्दीपिक सनणगय महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.inया सांकेतस्थळािर 

उपलब्ध करण्यात आला असनू त्याचा सांकेताांक 201402281727338126 असा आहे. हा आदेर् सिजीटल 
स्िाक्षरीने साक्षाांसकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेर्ानुसार ि नािाने. 

 ( सुनील चव्हाण ) 
 उप ससचि, महाराष्ट्र र्ासन 
प्रत, 

1. मा.राज्यपाल याांचे ससचि 
2. मा.मुख्यमांिी याांच ेससचि 
3. मा.उपमुख्यमांिी याांचे खाजर्ी ससचि 
4. मा.सिरोधी पक्षनेता, सिधानसभा/ सिधान पसरिद,महाराष्ट्र सिधानमांिळ ससचिालय, मुांबई. 
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5. सिग सन्माननीय सिधानसभा/ सिधान पसरिद ि सांसद सदस्य, 
6. मा.मांिी (जलसांधारण)याांचेखाजर्ीससचि, 
7. मा.राज्यमांिी (जलसांधारण)याांचेस्िीय सहाय्यक, 
8. सिग मा.मांिी/ मा.राज्यमांिी याांचे खाजर्ी ससचि, 
9. अपरमुख्यससचि (कृसि), कृसििपदुमसिभार्, मांिालय, मुांबई, 
10. सिग अपर मुख्य ससचि/प्रधान ससचि , मांिालय, मुांबई, 
11. अपर मुख्य ससचि, महसूल ि िन सिभार् (मदत ि पनुिगसन), मांिालय, मुांबई 
12. आयुक्त (कृसि), कृसिआयकु्तालय, पणेु-411 001, 
13. सिभार्ीयआयकु्त (सिग) 
14. सांचालक (मृदसांधारण), कृसिआयुक्तालय, पणेु-411 001, 
15. मुख्य असभयांता, लघुससचन(जलसांधारण), पणेु, 
16. प्रधान मुख्य िनसांरक्षक ि महासांचालक, सामासजक िनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पणेु, 
17. सांचालक, महाराष्ट्र सुदूर सिके्षण ि सिकास यांिणा, पणेु, 
18. सांचालक, भजूल सिके्षण ि सिकास यांिणा, पणेु, 
19. मुख्यकायगकारीअसधकारी, िसुांधरापाणलोटसिकासयांिणा, पणेु, 
20. अपर मुख्य कायगकारी असधकारी, िसुांधरापाणलोटसिकासयांिणा, पणेु, 
21. महासांचालक, मासहती ि जनसांपकग , मुांबई (प्रससध्दीकरीता), 
22. सिग सजल्हासधकारी,  
23. सिग मुख्यकायगकारीअसधकारी/ असतसरक्त मुख्य कायगकारी असधकारी, सजल्हा पसरिद,  
24. महालेखापाल 1/2, महाराष्ट्रराज्य, मुांबई/नार्परू (लेखापरीक्षािलेखािअनुज्ञयेता), 
25. असधदानिलेखाअसधकारी, मुांबई, 
26. सनिासीलेखापरीक्षाअसधकारी, मुांबई, 
27. उपायुक्त (सिकास), सिभार्ीय आयकु्त कायालय, पणेु, नासर्क, औरांर्ाबाद, अमरािती, नार्परू, 
28. सिभार्ीयकृसिसहसांचालक,  पणेु, नासर्क, औरांर्ाबाद, लातूर, कोल्हापरू, अमरािती, नार्परू, 
29. सिग सजल्हाअसधक्षककृसिअसधकारी, 
30. सिग कायगकारी असभयांता, लघुससचन(जलसांधारण), 
31. सिग सजल्हा कोिार्ार असधकारी,  
32. सिग मांिालयीन सिभार्, 
33. सिगसह ससचि/उप ससचि/अिर ससचि/कायासन असधकारी,ग्रा.सि.िज.सां.सिभार्, मांिालय, 

मुांबई, 
34. सनयोजनसिभार्/सित्तसिभार्, मांिालय, मुांबई, 
35. कायासन जल-11, ग्रा.सि.िज.सां.सिभार्, मांिालय, मुांबई, 
36. जल-7, सनििनस्ती.  




