गॅिबयन बंधारे
ना याम ये जाळीचे वे टनात अनगड दगडाचा जो बांध घालतात यास गॅबीयन बंधारा असे हणतात.
या िठकाणी ना याचा उतार 3 ट के पे ा जा त आहे तसेच पज यमान जादा अस यामुळे लुज
बो डर िटकु शकत नाहीत अशा िठकाणी मृद व जलसंधारणाचे खा ीचे िनयोजनासाठी गॅबीयन बंधायाची उपयु तता असते. कारण गॅ हनाईझड जाळी वे ठीत गॅबीयन बंधारा नाला काठात दो ही बाजूस
2 मी. पयत घुसिवला जातो.
जागेची िनवड :


सदर कामासाठी जागा िनवडताना बांधामुळे काठाची माती खरडू न जाणार नाही अशी जागा
िनवडली जाते.



ना याची ं दी श यतो 10 मी. पे ा कमी असावी.



ना या या वळणावर बांधाची जागा िनवडू नये.



पाणलोटाचे वरील व जा तीत जा त मधील (Middle Reaches) म ये जागा िनवडावी.



गॅिबयन

चर मुलत: मृद संधारणासाठी अस याने यांची उं ची सहसा 1 मी. पे ा कमी कवा

ना या या खोली या 1/3 उं चीपे ा कमी ठे वली जाते .


जागा िनवडताना यािठकाणी खडक कवा मु म आहे अशा िठकाणी घेऊ नये. अशा िठकाणी
दु सरी बाब घेणे श य होईल.



या ना यावर दु सरी कोणतीच जलसंधारण कामे घेता येत नाहीत अशा ना याचा िवचार या
कामासाठी कर यात येतो.



िसमट बांध / नाला बांध, खोदतळे यां या वरील बाजूस या कामाचे िनयोजन केले जाते.

आखणी व मोजणी :
एल से शन नकाशावर या अंतरावर (Chainage) बांधाची जागा
शेतावर बांधाची

तािवत केली आहे या िठकाणी

वाहास काटकोन करे ल अशी आखणी केली जाते. अ यथा पा याचा

वाह एकाच

बाजूस होऊन एकच काठ धुऊन जाऊ शकतो. आखणी केले या िठकाणी डावा काठ ते उज या
काठा या 2-2 मी. अंतरावर दु बणीने जिमन पात या घेऊन उ या छे दाचा नकाशा तयार क न
सिव तर अंदाजप क तयार केले जाते.
बांधकाम :



जेथे माती, मऊ मु म आहे यािठकाणी पाया काढ याची आव यकता नसते परं तू िजथे वाळु
आहे या िठकाणी 15 स.मी. खोलीने व बांधाची पाया ं दी अिधक विरल व खालील बाजूस
येकी 15 स.मी. या माणे 2.75मी. ं दीचा पाया काढला जातो.



नाला काठात दो ही बाजूस 2 मी. बांध काठात घालावयाचा अस याने दो ही काठ तळापयत
2.75 मी. ं दीने खोदू न यावेत.



या जागेवर 15 X 15 स.मी. 6 मेशची (Galvanized 3 mm Diameter Wire) जाळी अंथरली
जाते. नाला ं दी जा त अस यास यािठकाणी दोन जा या अंथ न या 15 स.मी. ओ हरलॅप
क न (Overlap) बाईड ग वायरने बांधुन घेत या जातात.



तळात 2.45 मी. पाया व दो ही बाजूस 1:1 उतार दे ऊन 25 X 25 स.मी. लांबी / यासाचे दगड
सांध मोड क न 1 मी. उं चीपयत यव थत रच यात येतात.



बांधाचे बांधकाम करताना दगडामधील पोकळी छो

ा दगडं नी कवा िचपानी बंद केली जाते .

पुरामुळे बांधाचा आकार कोण याही परी थतीत बदलणार नाही यासाठी याची खबरदारी
घे यात येते.


बांधाची माथा ं दी 0.45 मी. ठे वली जाते.



बांधाचे आतील व मागील बाजूची जाळी उचलुन मा यावर िकमान 15 स.मी. ओ हरलॅप होईल
अशी घेऊन व मा यावर ती बाईड ग वायरने बांधुन घेतली जाते. जाळी दगडी बांधास घासुन
घ बाधुन घेतली जाते.



नालाकाठा या दो ही बाजूची पोकळी मातीने भ न माती दाबून नालाकाठ पुव सारखा जसा
होता तसा क न घेतला जातो.



बांधाचे आतील व मागील बाजूस एक एक मी. ं दीचे नालाकाठापयत उं चीचे व काठाकडे
िनमुळते होत जाणारे दगडी िपच ग केले जाते. नालाकाठा या िठकाणी िपच ग ं दी गॅबीयन
चर या पाया ं दी एवढी ठे वली जाते.

