
 

ऩरयऩत्रक 
सवभंट नारा फाॊधाचे काभे वॊधानकात (सवभंट काॉक्रीटभध्मे) कयणेफाफत ताॊत्रत्रक भागगदळगक वुचना 

 
याज्मात १९८९ ऩावनू ऩाणरोट षेत्र आधायीत जरवॊधायण कामगक्रभातॊगगत सवभंट नारा फाॊधाची काभ े

आमकु्तारमाचे ऩरयऩत्रक क्र. भदृव-७७८८/सवभंटनाराफाॊध/कृत्रऴ-५४, दद. २५/०९/१९८९, नवुाय १:५ प्रभाणातीर सवभंट 
भॉटगय लाऩरुन अनघड दगडात फाॊधण्मात मेत आशेत. काशी दगडी फाॊधाभध्मे काराॊतयाने घऱी ऩडून फाॊधातनू ऩाण्माची 
गऱती शोऊन ऩाणी वाठमालय ऩरयणाभ शोतो. सवभंट फॊधामाग ची काभ े दगडी फाॊधकाभाऐलजी वॊधानकात केल्माव 
फाॊधाची गणुलत्ता लाढणाय अवनू फाॊधाचे आमुगभानशी लाढणाय आशे. त्माभऱेु कृत्रऴ त्रलबागाभापग त फाॊधण्मात मेणायी सवभंट 
फॊधामाग ची काभ ेवॊधानकात कयणे आलश्मक अवल्माचे ददवनू आर ेआशे.  

सनमोजन त्रलबागाचे ळावन ऩरयऩत्रक योशमो-२००३/प्र.१२/योशमो-६ दद. ४/३/२००३ नवुाय जरवॊधायण 
मोजनंतगगत कयालमाची सवभंट फॊधामागयची काभ ेवॊधानकात (Concrete) कयण्माच्मा वचुना देण्मात आल्मा आशेत. त्मा 
अनऴुॊगाने भशावॊचारक, भशायाष्ड असबमाॊत्रत्रकी वॊळोधन वॊस्था आणण असबमाॊत्रत्रकी असधकायी भशात्रलद्यारम, जरवॊऩदा 
त्रलबाग, भध्मलती वॊकल्ऩसचत्र वॊघटना (दगडी धयणे), नासळक माॊनी ऩरयऩत्रक क्र. वीडीओ/वाठलणफॊधाया/(०७०५)/ 
(७३/२००५)/द.ध.-१/२३७, दद. २८ जूर ै२००५ नवुाय सवभंट फॊधामागओचे वॊधानकातीर काटछेद सनणित केर ेअवनू 
वदय ऩरयऩत्रकातीर काटछेदाप्रभाणे वॊधानकात सवभंट नारा फाॊधाची काभे कयण्माव आणण त्मावाठी जरवॊऩदा 
त्रलबागाची प्रचरीत दयवचुी आणण आसथगक भाऩदॊड लाऩयणेव ळावन सनणगम क्र. जरवॊ-२०१२/वी.आय.१/जर-७, दद. 
२०/६/२०१२ अन्लमे ळावनाने भान्मता ददरी आशे. त्मानवुाय माऩढेु ऩाणरोट त्रलकावाच्मा त्रलत्रलध मोजनाॊभध्मे सवभंट 
नारा फाॊधाची काभ ेवॊधानकात (Concrete) कयणेवाठी खारीरप्रभाणे ताॊत्रत्रक भागगदळगक वचुना देण्मात मेत आशेत.  
१) जागेची सनलड :-  

१. ऩाणरोट षेत्र ४० शे. ऩावनू १००० शे. ऩमगत अवाले. 
२. नाल्माच्मा तऱाचा उताय ३ % ऩेषा जास्त अव ूनमे. 
३. नारा तऱाची रुॊ दी ५ भी ऩेषा कभी ल ५० भी ऩेषा जास्त अव ूनमे.  
४. नाल्माव स्ऩष्टऩणे खोरी ल दोन्शी फाजूव स्ऩष्ट तीय/काठ अवर ेऩादशजेत ल काठाऩावनू नाल्माच्मा तऱाऩमगत 

कभीत कभी खोरी २ भी. अवरी ऩाशीजे. 
५. ज्मा दठकाणी फाॊधाचे काभ कयालमाचे आशे, अळा दठकाणी नाल्माचे तऱात ऩाणीवाठा उॊचीच्मा सनम्मम्ममा 

उॊचीइतक्मा खोरीऩमतं (१/२) ऩक्का खडक रागत अवेर अळी जागा सनलडाली (ऩामाची खोरी १.२० भी. 
ऩमतं). तथात्रऩ एखाद्या दठकाणी काशी त्रलसळष्ठ कायणास्तल ऩामा खारी १.२० भी. जास्त घ्माली रागत अवेर 
तय मा वाठीचे लेगऱे वॊकल्ऩन असधषक असबमॊता (दगडी धयण), भध्मलती वॊकल्ऩसचत्र वॊघटना, नासळक 
माॊचेकडून तमाय करुन घेऊन काभ ेशाती घ्मालीत. 

६. नाल्माच्मा दोन्शी काठाॊलय लदशती षेत्र अवेर ल ज्मा दठकाणी भातीचा नाराफाॊध घारणे ताॊत्रीक दृष्टमा ळक्म 
नवेर तय अळा दठकाणी सवभंट नाराफाॊधाचे काभ शाती घेण्मात मालीत. 

७. सवभंट नाराफाॊधाभऱेु ळेजायीर जभीन सचफड शोणाय नाशी अळा जागेची सनलड फाॊध फाॊधणीवाठी सनलड कयाली. 
८. सवभंट नाराफाॊध फाॊधल्माभऱेु भशाऩयूाचे ऩाणी नारा काठाफाशेय मेणाय नाशी, माची दषता घेण्मात माली. 
९. सवभंट नाराफाॊध गाऱाने बरु नमे म्मशणून गाऱ प्रसतफॊधक काभ ेप्रथभ ऩणुग झारेरी अवालीत.  

 
लयीरप्रभाणे जागा सनलडीचे सनकऴ ल तवेच ऩाणरोट षेत्राची टोऩोळीट प्रभाणे खात्री करुन तारकुा कृत्रऴ 

असधकायी माॊनी सवभंट नारा फाॊधाची जागा प्रस्तात्रलत कयाली. उऩत्रलबागीम कृत्रऴ असधकायी शे ऩाणरोट षेत्राची 
टोऩोळीटप्रभाणे खात्री कयतीर तवेच वभष जागेची ऩाशणी करुन जागेची सनलड अॊसतभ कयतीर. उऩत्रलबागीम कृत्रऴ 
असधकायी शे जागेची सनलड केल्माफाफतचे ददनाॊकीत प्रभाणऩत्र षेत्रीम कभगचामाथंना देतीर. वदय प्रभाणऩत्र भोजणी 
अॊदाजऩत्रकाव जोडणे फॊधनकायक आशे. जागेची सनलड अॊसतभ झाल्मासळलाम वलषेणाचे काभ शाती घेऊ नमे. 



 

२) भोजणी ल अॊदाजऩत्रक तमाय कयणे :- 
भोजणी ल अॊदाजऩत्रक खात्माच्मा सनमभाप्रभाणे तमाय कयाले. रॊफछेद नकाळालय ज्मा दठकाणी जागा प्रस्तात्रलत 

केरी आशे त्मा दठकाणी प्रत्मष जाऊन ळेतालय फाॊधाची आखणी प्रलाशाव काटकोनात  कयाली. आखणी केरेल्मा जागेलय 
नाल्माच्मा काठाळेजायी एक डाव्मा तीयारगत, एक उजव्मा तीयारगत ल एक नाराऩात्रात भध्मालय अव े१.५ भी. X 
१.५ भी. आकायाच्मा कठीण खडक रागेऩमतं ३ नभनुा खड्डमाॊचे खोदकाभ कयाले. खोदण्मात आरेल्मा तीनशी नभनुा 
खड्डमाॊचा बसु्तयाचा तऩळीर लगगलायी (योशमो फाफ ल खोरी) ल यकभेवश भोजणी अॊदाजऩत्रकाव जोडण्मात माला. 
नभनुा खड्डे खोदण्माच्मा खचागची तयतदू भोजणी अॊदाजऩत्रकात कयाली. तवेच वदय नाल्माबोलती १ दक.भी.त्रत्रजेभध्मे 
दकती त्रलदशयी आशेत, माची भादशती खारीर तक्त्मात जोडण्मात माली – 

त्रलशीयीॊची भादशती दळगत्रलणाया तक्ता 
अ.क्र 
 
१ 

त्रलशीय भारकाचे 
नाल 
२ 

नाराफाॊधाऩावनू त्रलशीयीचे 
अॊतय (दक.भी.) 

३ 

त्रलदशयीची जसभनी ऩावनूची 
खोरी (भी.) 

४ 

त्रलशीयीचा 
व्माव भी.) 

५ 

तऩावणीची 
तायीख 
६ 

  
 

जागेची सनलड केल्मानॊतय त्मा दठकाणच्मा कभीतकभी ६७ टक्के जसभन भारकाॊची वॊम्मभती घेऊन खात्माच्मा 
सनमभाप्रभाणे भोजणी अॊदाजऩत्रक तमाय कयाले.  

 
३) भोजणी :-    
अ.  नाल्माचा उबा छेद : 

नाल्मालय ज्मा दठकाणी फाॊधाची जागा सनणित केरी आशे, त्मा दठकाणी नारा तऱाच्मा भध्माऩावनू दोन्शी 
फाजूव ५० भी. अॊतयाऩमगत २ भी. अॊतयालय टेऩ/वाखऱीच्मा वशाय्माने खुणा करुन त्माच्मा रेव्शल्व स  काढाव्मात. तवेच 
नाल्माच्मा तऱातीर ल काठालयीर रेव्शल्व स  घेण्मात माव्मात. मा वलग रेव्शल्व स  ग्राप ऩेऩयलय प्रॉट करुन नाल्माचा उबा 
छेद (Cross Section) नकाळा काढण्मात माला. 

प्रभाण :  १ : १०० उबे  

  १ : १०० आडले  
फ.  नाल्माचा आडला छेद :  

ज्मा दठकाणी नाराफाॊध आखणी कयालमाची आशे, त्मा दठकाणाऩावनू नाल्माच्मा भध्मातनू प्रलाशाच्मा त्रलरुध्द 
ददळेरा कभीत कभी ५०० भी. ऩयॊत ुप्रत्मेक फाफतीत ऩयूयेऴेच्मा ऩातऱीच्मा ऩसरकडे १० भी. ऩमतं ल प्रलाशाच्मा ददळेरा 
५० भी. ऩमतं, ५ भी. अॊतयाने चेसनॊग करुन त्माॊच्मा रेव्शल्व स  घेण्मात माव्मात. मा वलग ऩातऱमा ग्राप ऩेऩयलय काढून 
नाल्माचा आडला छेद (L-Section) काढण्मात माला. 

प्रभाण : १ : ५०० आडल.े 
   १ : १०० उब.े 
क.  सवभंट नारा फाॊदडॊगरा : 

प्रत्मेक १० भी. अॊतयालयीर क्रॉव वेक्ळन घेऊन नारा फाॊधाच्मा आतीर षेत्राची प्रचसरत भोजणी ऩध्दतीप्रभाणे 
भोजणी करुन त्माचा स्लतॊत्र नकाळा तमाय कयण्मात माला.  
 

त्रलशीयीच्मा ऩाण्माची 
जसभनीऩावनूची 
खोरी (भी.) 

७ 

त्रलशीयीचे 
ऩाण्मालयीर 

फागामत षेत्र (शे.) 
८ 

घेण्मात 
मेणायी त्रऩके 

 
९ 

वयावयी प्रसत 
शेक्टयी उत्ऩन्न 
(णक्लॊटरभध्मे) 

१० 

प्रसतशेक्टयी 
उत्ऩन्न (रु.) 

 
११ 

ळेया 
 
 

१२ 



 

४) फाॊधाची नकाळालय आखणी : 
१. दोन सनमॊत्रक फाॊधाभधीर उध्लगगाभी (उब)े अॊतय दकभान खारीर फाॊधाच्मा उच्चऩयू ऩातऱीच्मा उॊची (ऩाणीवाठा + 

ऩाण्माची जाडी) ऩेषा जास्त अवाले.  
२. नारा ज्मा दठकाणी अरुॊ द ल दोन्शी फाजूव चढ अवेर अळा दठकाणी सनमॊत्रक फाॊधाची आखणी कयाली. 
३. नारा फाॊधाची आखणी ऩाणी प्रलाशाळी काटकोनात अवाली. 
४. नाल्माचे लऱणालय सवभंट नारा फाॊधाची आखणी कयण्मात मेऊ नमे. 
५. ऩाणी वाठा उॊची नारातऱाच्मा ळेकडा उतायाऩेषा जास्त अवाली. 

नकाळालय फाॊधाची आखणी ऩणुग झाल्मालय ती प्रत्मषात ळेतालय तऩावनू ऩशाली ल ऩरयणस्थतीनवुाय आलश्मक 
अवल्माव ०.३० भी. ने ( उबे अॊतयाने) खारी-लय त्रलचरन कयाले. 
 
५) ऩाणी प्रलाशालरुन वाॊडव्माची भाऩ ेसनणिती : 

सवभंट नारा फाॊध वाॊडव्माची खोरी ल रुॊ दी अळा तशेयने ठयलाली रागेर की, ऩणुग ऩाणीवाठा झाल्मानॊतय जय 
जास्तीत जास्त घनतेचा ऩाऊव ऩडरा तय त्माभऱेु मेणाया वॊऩणुग ऩाणीप्रलाश वयुणषतऩणे फाशेय काढून देता मेईर. 
सवभंट नाराफाॊधावाठी १० लऴागची ऩनुयालती जास्तीत जास्त ऩजगन्मघनता गशृीत धयण्मात माली. अॊदाजऩत्रक तमाय 
कयण्माऩलुी त्मा बागाभध्मे गेल्मा १० लऴागत  वयावयी ल जास्तीत जास्त दकती ऩजगन्मभान झार ेआशे माची आकडेलायी 
सभऱलाली. नाल्मारा जास्तीत जास्त दकती ऩयु मेईर शे ऩाणरोटाचा बारयत गणुक (Runoff coefficient), कंदिबलन 
कारालधी (Time of concentration), ऩजगन्मघनता (Rainfall intensity) ल ऩाणी प्रलाश (Runoff discharge) माॊचा 
गणणतीताऱा कयण्मात माला.  
 यॅळनर वुत्राप्रभाणे ऩाणी प्रलाश (Runoff Discharge) : 

यॅळनर वतु्राचा लाऩय करुन नाल्मारा जास्तीत जास्त दकती भशाऩयू मेईर शे खारीरप्रभाणे काढण्मात माल.े  
                                       

   Q  =       CIA_ 

                      360 
 

    Q  =   जास्तीत जास्त ऩयुाचा प्रलाश, घ.भी. / वेकॊ द 

    C  =   ऩाणरोट षेत्राचा बारयत गणुक 

    I  =   ऩजगन्मघनता, भी.भी. / ताव 
    A  =  ऩाणरोटाचे एकूण षेत्र, शेक्टय 
ऩाण्माची जाडी (Flood lift):  

ऩाणी प्रलाश काढल्मानॊतय वाॊडव्माची रुॊ दी नाल्माच्मा रुॊ दीप्रभाणे गशृीत धरुन खारीर वतु्राने ऩाण्माची जाडी 
काढण्मात माली. 
                    ०.६६७              
ऩाण्माची जाडी  =        ऩाणी  प्रलाश   .         

          १.७०४ X वाॊडला रुॊ दी 
जरवॊऩदा त्रलबागाने दद.२८ जुर ै२००५ च्मा ऩरयऩत्रकात ददरेल्मा तक्त्मानवुाय ऩाणीवाठा उॊची, ऩाण्माची जाडी 

इ. तऩसळर ददरेरा अवनू तो ऩरयसळष्ट- अ भध्मे वशऩत्रत्रत कयण्मात आरा आशे. त्माप्रभाणे ऩाण्माची जाडी ल 
ठयत्रलरेरा ऩाणीवाठा शे जुऱल्मानॊतय फाॊधाचा ऩामा, भाथा, फाज ूउताय, फाॊधाचा छेद, ऩाणउळी, पॉ रक लॉर आणण दक 
लॉर इ. ची भाऩे दकती ठेलालीत माची भादशती देण्मात आरेरी अवनू त्माचा उऩमोग फाॊध फाॊधणेकयीता कयण्मात माला.  

सवभंट नारा फाॊधावाठी दक लॉरची राॊफी १ ते १.५० भी. आणण भाथा रुॊ दी फाॊधाच्मा भाथा रुॊ दी एलढी ठेलाली. 
ऩाणीवाठमाच्मा फाजूरा त्रलॊग लॉर फाॊधाली. ऩष सबॊतीची राॊफी, त्रलवऩगण राॊफी (Crip length) लरुन सनणित कयाली. ऩष 
सबॊतीची भाथा रुॊ दी ०.४० भी. ठेलाली. ऩष सबॊतीफाफतचा तऩसळर ऩरयसळष्ट- फ भध्मे वशऩत्रत्रत कयण्मात आरा आशे.  



 

६) ऩाणीवाठा भाऩन : 
फाॊधाभध्मे शोणाया ऩाणीवाठा ठयत्रलताॊना नारातऱ ते ऩणूग जराळम ऩातऱी मा दयम्ममानच्मा उॊचीभध्मे प्रत्मेक 

वभऩातऱी येऴेने व्माऩरेरे षेत्रऩऱ भोजून त्मा आधाये प्रत्मेक वभऩातऱी येऴाॊतयाच्मा दयम्ममानचे ऩाण्माचे आकायभान 
काढून त्माची फेयीज कयण्मात माली. माकयीता खारीर वतु्राॊचा लाऩय कयाला.                                
           ____________ 

  ऩाणीवाठा  =     ऊ  (ष.१ + ष.२ +  ष.१ X ष.२)  
          ३ 

 (दोन वभऩातऱी येऴाॊच्मा दयम्ममानचे आकायभान) 
ऊ  - वभऩातऱी येऴाॊतय (दोन वभऩातऱी येऴेतीर पयक) 
ष.१ - ऩदशल्मा वभऩातऱी येऴेने व्माऩरेरे षेत्र 
ष.२ - ऩढुीर वभऩातऱी येऴेने व्माऩरेरे षेत्र 
७) सवभंट नाराफाॊधाचे प्रत्मष काभ : 

सवभंट नारा फाॊधाचे काभ वरुू कयण्माऩलूी अॊदाजऩत्रकाव वषभ असधकामागयची ताॊत्रत्रक ल प्रळावकीम भॊजूयी 
घेण्मात माली ल त्मानॊतयच प्रत्मष काभाव वरुुलात कयाली.   
फाॊधकाभ कयताॊना ऩाऱालमाचे ताॊत्रत्रक सनमभ :   

१) सवभंट नारा फाॊधाचे ऩामाभध्मे ऩक्का खडक रागणे आलश्मक आशे. खडकाभध्मे ०.३० भी. ऩामा खोदाई 
कयाली. अॊदाजऩत्रकातीर खोदाई ऩणुग झाल्मालय २ भी. अॊतयाने ऩामाच्मा ऩातळ्मा घेउुन त्मा षेत्रत्रम ऩसु्तकात 
(Field book) नंदलाव्मात. ऩामा खोदाई रुॊ दी ल राॊफी जेलढी अॊदाणजत केरी आशे, त्माऩेषा ०.६० भी. जास्त 
रुॊ दी ल राॊफीचे खोदकाभ करुन वलग फाॊधकाभाबोलती ०.३० भी. जागा भोकऱी ठेलण्मात माली. 

२) ऩामा खोदाई केल्मानॊतय त्माच्मा ऩातळ्मा णस्थय सचन्शालरुन जोडून षेत्रत्रम ऩसु्तकात (Field book) नंद 
कयाली. कृत्रऴ ऩमगलेषक, भॊडऱ कृत्रऴ असधकायी ल तारकूा कृत्रऴ असधकायी माॊनी ऩामा तऩावनू त्माॊच्मा 
भोजभाऩाच्मा नंदी  षेत्रत्रम ऩसु्तकात (Field book) कयाव्मात. तवेच नंदी तऩावल्माचा दाखरा ददनाॊकावशीत 
उऩत्रलबागीम कृत्रऴ असधकायी माॊना ऩाठत्रलण्मात माला. कृत्रऴ वशाय्मक माॊनी भोजभाऩ े रेव्शल्व स चे वशाय्माने 
लाचने घेऊनच भाऩन ऩसु्तकात नंदणी कयाली. 
ऩामा खोदाईच्मा काभाची तऩावणी कृत्रऴ ऩमगलेषक, भॊडर कृत्रऴ असधकायी/तारकुा कृत्रऴ असधकायी माॊनी १०० 

टक्के दतु्रफगणीच्मा वशाय्माने कयाली. फाॊधाच्मा ऩामा खोदाईची तऩावणी केल्मासळलाम ऩामातीर काॉक्रीटचे काभ वरुु करु 
नमे.     

३) ऩामा, ऩाणउळी, ऩामाचे लयीर काभ, ऩष सबॊत ल दक लॉर इ. ची काभ े १:३:६ प्रभाणातीर कॉक्रीट (एभ-
१०)लाऩरुन एकाच लेऱी कयालीत. काभात खॊड ऩडल्माव ऩनु्शा काभ वरुु कयताॊना ते एकजील शोईर अव ेऩशाल.े 
काॉक्रीटचे काभ सभक्वय ल व्शामब्रेटयचा लाऩय करुन कयाले. बक्कभ ल उत्तभ पॉभग लकग  शी काॉक्रीटच्मा काभाची 
आलश्मकता याशीर. पॉभग लकग  कयीता ळक्मतो रोखॊडी प्रेट्व लाऩयाव्मात. काभात ऩयेुवे कव्शय ददर ेजात आशे 
माची खातयजभा वलग स्तयालय कयाली. वॊधानकातीर (काॉक्रीट) काभाॊना प्रॉस्टयीॊगचा लाऩय करुन Surface 

finish आण ूनमे. Original finish कामभ ठेलाली.  
        एक घ.भी. सवभंट काॉक्रीट काभाकयीता (१:३:६) रागणाये वादशत्म.  
 अ. सवभंट - ४.४० फगॅ्ज  (५० दकरो लजनाच्मा) 
 फ. लाऱू  - ०.४७ घ.भी. 
 क. खडी  - १) ४० भी.भी. -  ०.३९ घ.भी. 
    २) २० भी.भी. -  ०.३३ घ.भी. 
    ३) १० भी.भी.  -  ०.२२ घ.भी.  

सवभंट काॉक्रीट काभावाठी खडी ल लाऱू उत्तभ गणुलते्तची लाऩयणेत माली.  



 

४) ऩामाभध्मे ०.५० भी ते १ भीटय अॊतयाने १६ भी.भी. जाडीचे रोखॊडी गज (Tor Steel) गुॊतलालेत. (ऍकरयॊग 
कयाले). ऩामाच्मा लयीर फाॊधकाभ, दक लॉर, ल पॉ रक लॉरभध्मे ०.१० भी ते ०.३० भी. अॊतयाने ल फाॊधाच्मा 
कडेने १० वे.भी. जागा (Cover) वोडून १० भी.भी. जाडीचे रोखॊडी गज (Mild Steel) टाकालेत. रोखॊडी गजाचे 
ऩरयभाण काढण्मावाठी प्रथभ ऩामाचे लयीर फाॊधकाभ, त्रलॊग लॉर, दक लॉर ल पॉ रकलॉरचे ऩषृ्ठपऱ काढाल.े 
त्मानॊतय प्रसत चौ.भी. ऩषृ्ठपऱाव ५ दकरो माप्रभाणे रोखॊडाचे एकूण ऩरयभाण काढालेत.  

५) फाॊधकाभ केल्मानॊतय कभीत कभी २१ ददलव फाॊधकाभाव ऩाणी (Curing) भायणेत माल.े तवेच फाॊधकाभालय वतत 
ओराला याशण्मावाठी फाॊधकाभालय ऩोती अॊथरुन ऩाणी भायाल.े  

६) फाॊधकाभ ऩणुग झाल्मानॊतय भखु्म फाॊध, त्रलॊग लॉर,दक लॉर, फ्लरकं लॉर ल शेडय राईन (End Weir) च्मा 
वबोतारची भोकऱी जागा काळ्मा भातीने धुभवनू बरुन घ्माली.  

७) फाॊधकाभ ऩणुग झाल्मानॊतय फाॊधालय ऑईर ऩंटने भाथा ऩातऱी, ऩयुयेऴा ऩातऱी ल ऩाणीवाठा ऩातऱी इ. भादशती 
सरशाली. तवेच काभाच्मा दठकाणी सवभंट नारा फाॊधाची भादशती दळगत्रलणाया ४ पुट X ३ पुट आकायाचा फोडग 
रालाला.  

 
८) त्रलवऩगण राॊफी (Crip length) :- 

ऩाणीवाठा उॊचीच्मा ६ ते १० ऩट राॊफी बयेर एलढी त्रलवऩगण राॊफी (Crip length) अवरी ऩादशजे. शी राॊफी 
भोजताॊना ऩाणीवाठमाच्मा फाजुची भखु्म सबॊत ल वाईड त्रलॊगलॉर लयीर फाजूव जेथे सभऱत,े त्मा कोऩमागऱऩावनू वाईड 
त्रलॊगलॉररा आतीर ल फाशेयीर फाजुने, दक लॉर ल पॉ रक लॉररा लऱवा घारनू जेथे ऩाणी ऩडते, तेथेऩमतंची राॊफी 
त्रलचायात घ्माली आणण शी राॊफी म्मशणजेच त्रलवऩगण राॊफी (Crip length) शोम. जय ऩाणीवाठा ३ भी. अवेर तय दक्रऩ 
रेन्थ कभीत कभी १८ भी. बयरी ऩादशजे, नाशीतय फाजुनी ऩामऩीॊग ऍक्ळनभऱेु ल गरुुत्लाकऴगणाभऱेु ऩाणी जाण्माची 
ळक्मता अवते.   

 
९) ऩाणउळी (Water Cushion) :-  

ऩक्क्मा नाराफाॊधाच्मा काभाभध्मे ऩाणउळीरा पायच भशत्ल आशे, कायण ऩयुाचे ऩाणी ऩक्क्मा फाॊधालरुन 
दडझाईन केरेल्मा उॊचीलरुन खारी ऩडत अवताना त्माभध्मे प्रचॊड ताकद अवते.  फमागकच लेऱा ऩाणउळीचे काभ चाॊगर े
झार ेनवेल्माव दकॊ ला अऩणूग अवेर तय ऩाणउळी उखडून फाॊधारा धोका ऩोशोचतो. ऩाणउळी शी ऩाणीवाठमाच्मा उॊचीलय 
ल ऩाण्माच्मा जाडीलय अलरॊफनु अवते. जरवॊऩदा त्रलबागाच्मा दद. २८ जुर ै२००५ च्मा ऩरयऩत्रकाभध्मे ऩाणउळीरा ऍप्रन 
ल शेडय राईनरा अेन्ड त्रलअय म्मशटर ेआशे. त्मानवुाय ऍप्रन ल अेन्ड त्रलअयची (End weir) भाऩे ऩरयसळष्ट अ भध्मे 
ददरेल्मा तक्त्माप्रभाणे घ्मालीत.  

नारा तऱाभध्मे कठीण बसू्तय नवल्माव अेन्ड त्रलअयच्मा (End weir) ऩढेु प्रलाशाच्मा ददळेने ठयात्रलक राॊफीऩमगत 
नाल्माची ऩणूग रुॊ दी झाकेर मेथऩमतं दगडाचे थय देण्मात मालेत.  

  
१०) काभाचे शस्ताॊतयण ल वभाप्ती प्रसतलेदन :-  

सवभंट नाराफाॊधाचे काभ वॊऩणुगऩणे ऩरयऩणुग झाल्मानॊतय तो फाॊध ज्मा खातेदायाॊच्मा बभुाऩन क्रभाॊकाभध्मे 
घारण्मात आरा आशे त्माॊचेकडे ऩढुीर देखबार ल सनगा याखण्मावाठी शस्ताॊतयीत कयण्मात माला ल त्माप्रभाणे वॊफॊधीत 
खातेदायाॊच्मा स्लाषमागद घेण्मात माव्मात. फाॊधाचे काभ ताब्मात देण्मावाठी उऩमोगात आणालमाचा नभनुा ऩढुीरप्रभाणे 
आशे. (वॊदबग- कृत्रऴ वशवॊचारक (२), कृत्रऴ वॊचारनारम, भ.या. ऩणेु माॊचे ऩरयऩत्रक क्र. भवृमो/ड-१७/नाफ/ १३०६/८९, 
दद. ११ एत्रप्रर १९८९) 

 
 
 



 

नभुना 
नाराफाॊधाचे काभ ताब्मात देणेफाफत. 

गाॊल --------------------------------- गट क्र. --------------------------- तारकुा -------------------  
श्री. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
याशणाय -----------------------------  तारकुा ---------------------------- णजल्शा --------------------  
 
माॊना,  
       आऩण लयीर गालचे यदशलाळी अवनू आऩरे भारकीचे वल ेनॊफय/गटनॊफय भध्मे कृत्रऴ खात्माचे भदृ वॊधायण 
त्रलबागाभापग त नाराफाॊधाचे काभ झारेरे आशे. शे काभ आता ऩरयऩणुग झारेरे अवनू ऩढुीर देखबार ल सनगा 
याखण्मावाठी आऩरे ताब्मात देण्मात मेत आशे. त्माभऱेु मा फाॊधाची वॊऩणूग देखबार ल सनगा याखणेची वलगस्ली 
जफाफदायी आऩणाॊलय याशीर. 

अ.क्र. खातेदायाचे नाल गट / वल ेनॊफय वशी अगय अॊगठा 
१    

२    

३    

 
कृत्रऴ वशाय्मक       कृत्रऴ ऩमगलेषक       भॊडर कृत्रऴ असधकायी      तारकुा कृत्रऴ असधकायी 

शे नभनुाऩत्र वॊफॊधीत गटाचे वभाप्ती प्रसतलेदन अशलारावोफत जोडण्मात माल.े काभ ऩणुग झाल्मानॊतय काभाचे 
त्रलदशत नभनु्माभध्मे वभाप्ती प्रसतलेदन अशलार तमाय करुन त्माव वषभ असधकामागयची भान्मता घेण्मात माली. 
 

११) फाफसनशाम कयालमाच्मा काभाचा तऩसळर :- 
नाराफाॊधाच्मा जागा सनलडीऩावनू ते काभ ऩणुग शोईऩमतंच्मा लेगलेगऱमा टप्प्माभध्मे काभ कयणामाग  

कभगचामासगने  तवेच वलग ऩमगलेषकीम असधकामाईंनी त्रलदशत तऩावणी कयणे आलश्मक आशे. 
अ.क्र. फाफ कामगलाशी कयणाये असधकायी 
१ सवभंट नाराफाॊधाची जागा सनणित कयणे तारकुा कृत्रऴ असधकायी 
२ वलषेण ल वत्रलस्तय अॊदाजऩत्रक तमाय कयणे कृत्रऴ वशाय्मक  

३ अॊदाजऩत्रकाव ताॊत्रत्रक ल प्रळावकीम भान्मता देणे उऩत्रलबागीम कृत्रऴ असधकायी/णजल्शा असधषक कृत्रऴ 
असधकायी (त्रलशीत आसथगक भमागदेनवुाय) 

४ फाॊधाची आखणी कयणे कृत्रऴ वशाय्मक/ कृत्रऴ ऩमगलेषक 

५ सवभंट नाराफाॊधाची ऩामा तऩावणी कयणे कृत्रऴ ऩमगलेषक/भॊडऱ कृत्रऴ असधकायी  

६ नाराफाॊधाची काभावाठी आलश्मक वादशत्म खयेदी 
कयणे ल वादशत्माची यक्कभ धनाकऴागद्वाये अदा कयणे 

तारकुा कृत्रऴ असधकायी 

७ भाऩन ऩणुस्तकात भाऩे नंदत्रलणे कृत्रऴ वशाय्मक 

८ काभाची भजुयी धनाकऴागद्वाये अदा कयणे भॊडऱ कृत्रऴ असधकायी 
९ काभाची तऩावणी १) त्रलबागीम कृत्रऴ वश वॊचारक -  १ टक्के 

२) णजल्शा असधषक कृत्रऴ असधकायी - २ टक्के 
३) उऩत्रलबागीम कृत्रऴ असधकायी -  ३ टक्के 
४) तारकुा कृत्रऴ असधकायी - १० टक्के 
५) भॊडऱ कृत्रऴ असधकायी - १०० टक्के 
६) कृत्रऴ ऩमगलेषक - १०० टक्के 



 

१२) दयवूची ल आसथगक भाऩदॊड :- 
सवभंट काॉक्रीट भधीर नाराफाॊधाचे ऩामा खोदाई ल नाराफाॊध फाॊधणेवाठी जरवॊऩदा त्रलबागाच्मा दयवचूीतीर 

(आय.एव.आय.) दय लाऩयण्मात माल.े तवेच जरवॊऩदा त्रलबागाचा ळावन सनणगम क्र. भाऩदॊड २३१०/(१५१/२०१०)रऩा-२ 
दद.३० एत्रप्रर २०११ नवुाय सवभंट नाराफाॊधावाठी आसथगक भाऩदॊड खारीरप्रभाणे यशातीर. तवेच प्रचरीत दगडी 
फाॊधकाभातीर सवभंट नाराफाॊधावाठी जरवॊधायण त्रलबागाने ळावन सनणगम क्र. जरवॊ-२०१२/प्र.क्र. २३/ जर-७ दद. ३१ 
भे २०१२ नवुाय भॊजुय केरेरे आसथगक भाऩदॊड यशातीर.  

  
अ) सवभंट काॉक्रीट भधीर नाराफाॊध फाॊधणेवाठी आसथगक भाऩदॊड 

(जरवॊऩदा त्रलबागाचा ळावन सनणगम क्र. भाऩदॊड २३१०/(१५१/२०१०) रऩा-२  
दद. ३० एत्रप्रर २०११ नवुाय भॊजुय केरेरे आसथगक भाऩदॊड ) 
 

अ.क्र त्रलदशत षेत्र प्रसत श. घ.भी आसथगक भाऩदॊड (रु.) 
१ त्रलदबग १०१५५८ 
२ भयाठलाडा ७६७३२ 
३ उलगरयत भशायाष्ड ७६७३२ 

  
फ) प्रचरीत दगडी सवॊभेट नाराफाॊध फाॊधणेवाठी आसथगक भाऩदॊड  

(जरवॊधायण त्रलबागाने ळावन सनणगम क्र. जरवॊ-२०१२/प्र.क्र. २३/ जर-७ 
दद. ३१ भे २०१२ नवुाय भॊजुय केरेरे आसथगक भाऩदॊड) 
 

अ.क्र त्रलदशत षेत्र प्रसत श.घ.भी आसथगक भाऩदॊड (रु.) 
जजाउमो/डं. बाग इतय 

१ १ टक्के नारातऱ उतायाऩमतं ७९१४७ ७७५२४ 
२ २ टक्के नारातऱ उतायाऩमतं ९१०१९ ८९१५२ 
३ ३ टक्के नारातऱ उतायाऩमतं १०२८९१ १००७८१ 

 
सवभंट काॉक्रीट भधीर नाराफाॊध ल प्रचरीत दगडी सवॊभेट नाराफाॊधाची काभ ेकोठे घ्मालीत ? 

कृत्रऴ त्रलबागाकरयता सवभंट नारा फाॊध वॊधानकात (Concrete) ल प्रचरीत दगडी फाॊधकाभात (Stone 

masonry)  कयणेफाफत ळावनाची भान्मता आशे. ऩयॊत ुअळी काभ ेशाती घेताना ऩाणरोट  



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 


