वाही सचन बंधारा कवा वळण बंधारा
कोकण तसेच घाट मा यावर ब याच िठकाणी िडसबर / जानेवारी अखेर ना यातून पाणी वाहताना
आढळते. अशा ना यावर

येक वष गरजेनुसार शेतकरी दगड मातीचे क चे बंधारे घालून पाणी

शेतात वळवुन िपकांना संरि त पाणी दे तात, परं तू सदर मातीचे बंधारे दरवष फुटतात. त हा हे च बंधारे
प के क न ना यातुन वाहु न जाणारे पाणी शेतात वळवुन िपकांना उपल ध क न िद यास
यािठकाणचे िभज े ात वाढ होते◌े व पय याने उ प ात वाढ होते. अशा बंधा याचा खचही कमी येतो.
अशा कारे पाणी नैस गकरी या वळवुन जोपयत ना यातून पाणी वाहते तोपयत 24 तास वाहाचे पाणी
शेतात िपकांना उपल ध होते. यामुळे पावसाळयाम ये पावसाने ताण िद यास तसेच र बी हं गामात
घेत या जाणा या िपकांना 1 ते 2 खा ी या पा या या पाळया दे ता येतात यामुळे या कामाची
शेतक यांची मोठया माणात मागणी आहे . अ पर कृिष संचालक (अिभ), म.रा.पुणे यांचे पिरप क

.

मृदसं 7788/िसमट नालाबांध/कृिष-54, िद. 28.9.1989 अ वये वळण बंधारे घे यास मा यता िदली
आहे .
ना यामधून वाहू न जाणारे पाणी पाटा ारे शेतात वळिवणेसाठी नालापा ात जो िसमट बांध घातला
जातो, यास वळण बंधारा असे हणतात.
उ ेश :
ना यामधून वाहू न जाणारे पाणी शेतपिर थतीनुसार पाटा ारे शेतात वळवुन िपकांना संरि त पाणी
दे णे. िभज े ात वाढ करणे व पय याने बागायती े ात वाढ करणे.
जागेची िनवड :


या ना याला नो हबर / िडसबर पयत िकमान 150 िलटर / सेकंद एवढा पाणी वाह आहे
अशा ना याची िनवड केली जाते .



नाला तळात खडक उघडयावर असावा.



ना याची खोली 3 मी. पे ा जा त नसावी.



ना याची ं दी 30 मी. पे ा जा त असू नये.



बंधा या या जागेपासून लगेच 50 ते 100 मी. अंतरावर वळिवलेले पाणी शेतात पसरे ल अशाच
िठकाणी बंधा याची जागा िनवडली जाते.



ना याम ये शेतकरी मातीचे क चे बांध घालून शेतात हं गामी पाणी घेतात, अशा जागांची
तांि क यो यता तपासून िनवड केली जाते .



पाणलोट े 500 हे. पे ा कमी असावे



वळण बंधा याचे काम पुण झा यानंतर पुराचे पाणी शेतात पसरणार नाही, अशी जागा िनवडली
जाते.

