अनघड दगडांचे बांध
पाणलोट

े ात वर या भागात ओघळ / घळी या पा ाची धुप थांबिव यासाठी व घळशीष सुर ीत

कर यासाठी अनगड दगडांचे बांध जा त पिरणामकारक आहे त. िवशेषत: घळ
घळी या मु य वाहात जेथे जलवाहन

े

णालीत अखंड

10 हे. पयत असते या िठकाणी असे बांध घालतात. या

कामाकरीता जवळपास उपल ध असले या अनगड दगडांचा उपयोग क न कमीत कमी खच त दगडी
बांध घातले जातात.
उ ेश :


ओघळीवर आडवे असे अनघड दगडाचे बांध घालून ओघळीमधून वेगाने वाहणा-या पावसा या
पा याचा वेग कमी करणे.



जिमनी या होणा-या धुपीस ितबंध करणे



पाणी थाबवून जिमनीत मुरिवणे.



दोन बांधात गाळ साच यामुळे े समपातळीत होऊन अिधक े लागवडीखाली येऊ शकते .



बांधा या खाली झाडे झुडपांची लागवड क न झाडोरा तयार करणे.

बांधाचे कार :
पाणलोट े ानुसार खालील माणे अनगड दगडी बांधाचे दोन कार आहे त.
अ. . बांधाचा कार

पाणलोट े

बांधाची सरासरी उं ची

1

लहान अनगड दगडी बांध 5 हे . पयत

0.75 मी.

2

मोठा अनगड दगडी बांध 5 ते 10 हे . पयत 1.00 मी.

जागेची िनवड :


ओघळीमधील अनघड दगडाचे लहान बांधासाठी पाणलोट

े 5 हे . पयत व मोठया बांधासाठी

पाणलोट े 5-10 हे. पयत असते.


पाणलोटातील ओघळी व ना याचे एल (L) से शन काढलेले आहेत, याव न

येक अनघड

दगडा या बांधा या जागा िनि त के या जातात. हया एल से शन व न बांधाची जागा िनि त
करताना दो ही बांधातील उभे अंतर हे वरील बांधाची तळपातळी व खालील बांधा या मा याची
पातळी यामधील फरक हा नाला तळा या शेकडा उतारा या िहशोबाने व जिमनी या
कारानुसार 1 ट के राहील असा िहशोब केला जातो कवा दोन बांधामधील उभे अंतर 1 मी.
पे ा जा त ठे वले जाते.



नाला तळयात उघडया खडकावर बांधाची जागा िनि त क नये.



बांधा या जवळपास 1 िक. मी. ि

येत दगड उपल ध असतील अशाच िठकाणी बांध घातला

जातो.
अनगड दगडी बांधाच संक पिच
1) पाणलोट े ाचा वरचा भाग (अ पर िरचेस)

2) पाणलोट े ाचा मधला भाग (िमडल िरचेस)

तांि क मापदं ड
उतारगट

तांि कमापदं ड
पाया ं दी बांधाचीउं ची
मी.

मी.

माथा ं दीमी. बाजूउतार

बांधाचा
काटछे द

(चौ.मी.)
पाणलोट े ाचावरचाभाग (अ पर
िरचेस)
पाणलोट े ाचामधलाभाग
(िमडलिरचेस)
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