िसमट नाला बांध ( Cement Nala Bund)
सवकष पाणलोट

े

िवकास काय मांतगत जिमनीम ये पाणी िजरिवणे, जिमनीची धूप थाबिवणे इ.

साठी समपातळी बांधबदी ती, ढाळीची बांधबदी ती व नाला बांध ही पिरणामकारक बांधकामे करणे
आव यक अस यामुळे सन 1972-73 सालापासून मोठया

माणात या काय माम ये माती नाला

बांधाची कामे कर यात आलेली आहेत व यामुळे पावसाचे पाणी जागीच जिमनीत मुर यास मदत झाली
आहे . नालाबांधामुळे मोठया

माणात पा याचा साठा वाढलेला असून यामुळे अनेक िविहर तील

पा याची पातळी तसेच भूगभ तील पाणी पातळी वाढलेली आहे. नालाबांधातील साठलेले पाणी उचलून
िपकाला िद यामुळे या पाणलोटातील बरे चशे

े

बागायती झालेले आहे . यामुळे शेतक यांची

नालाबांध क न घे याची मागणी फार मोठया माणावर वाढली आहे .
रा यात 1989 पासून पाणलोट
आयु तालयाचे पिरप क

े

आधारीत जलसंधारण काय मातंगत िसमट नाला बांधाची कामे

. मृदस-7788/िसमट नाला बांध /कृिष-54, िद. 25/09/1989, नुसार

1:5 माणातील िसमट मॉटर वाप न अनघड दगडात बांध यात येत आहे त. काही दगडी बांधाम ये
कालांतराने घळी पडू न बांधातून पा याची गळती होऊन पाणी साठयावर पिरणाम होतो. िसमट
बंधा याची कामे दगडी बांधकामाऐवजी संधानकात के यास बांधाची गुणव ा वाढणार असून बांधाचे
आयुमानही वाढणार आहे .
िनयोजन िवभागाचे शासन पिरप क रोहयो-2003/ .12/रोहयो-6 िद. 4/3/2003 नुसार जलसंधारण
योजनतगत करावयाची िसमट बंधा याची कामे संधानकात (Concrete) कर या या सुचना दे यात
आ या आहे त. या अनुषग
ं ाने महासंचालक, महारा

अिभयांि की संशोधन सं था आिण अिभयांि की

अिधकारी महािव ालय, जलसंपदा िवभाग, म यवत संक पिच
यांनी पिरप क

संघटना (दगडी धरणे), नािशक

. सीडीओ/ साठवणबंधारा / (0705)/ (73/2005)/द.ध.-1/237, िद. 28 जूलै 2005

नुसार िसमट बंधा याचे संधानकातील काटछे द िनि त केले असून सदर पिरप कातील
काटछे दा माणे संधानकात िसमट नाला बांधाची कामे कर यास आिण यासाठी जलसंपदा िवभागाची
चलीत दरसुची आिण आ थक मापदं ड वापरणेस शासन िनणय

. जलसं-2012/सी.आर.1/जल-7,

िद. 20/6/2012 अ वये शासनाने मा यता िदली आहे .
पाणलोट िवकासा या िविवध योजनांम ये िसमट नाला बांधाची कामे संधानकात (Concrete) कर यात
येत होती. परं तू आता याम ये काही सुधारणा होऊन िदनांक 12 नो हबर 2013 या शासन िनणया वये
अिध क अिभयंता दगडी धरण मंडळ म यवत संक प िच

संघटना नािशक यांचे प

िद.19 ऑग ट

2013 अ वये िनि त केले या संक प िच ानुसार कॉ ीट िसमट नाला बांधाची कामे कर यात येत
आहे त. िद.01/01/2014, िद.14/02/2014 व िद.28/02/2014

या शासन शु दीप कानुसार

कॉ ीट िसमट नाला बांधाचा आ थक मापदं ड पाणीसाठयाशी िनगिडत असणार नाही. व कॉ ीट
िसमट नाला बांधाची लांबी 50 मी. पे ा जा त असू नये, तसेच पाणलोट े 1000 हे . (10 चौ.िक.मी.)
पे ा जा त असू नये. शासनप

िद.10/04/2015 नुसार कॉ ीट िसमट नाला बांधाची सव कामे एम-

10 संधानकाऐवजी एम-15 संधानकाम ये करणेबाबत सुचना आहे त.

उ ेश :


जिमनीची धूप थाबिवणे.



जिमनीवर पडणारे पाणी जा तीत जा त जिमनीत मुरिवणे / िजरिवणे.



भुपृ ठाव न वाहणा या पा याची गती कमी करणे.



भुगभ तील पा याची पातळी वाढिवणे.



सचन े ात वाढ करणे.



घळिनयं ण व पूरिनयं ण करणे.



बांधा या भाव े ातील िविहर ची पाणीपातळी वाढिवणे.



िपकांना संरि त पाणी दे णे.

जागेची िनवड :


पाणलोट े 40 हे . पासून 1000 हे. पयत असावे.



ना या या तळाचा उतार 3 % पे ा जा त असू नये.



नाला तळाची ं दी 5 मी पे ा कमी व 50 मी पे ा जा त असू नये



ना यास प टपणे खोली व दो ही बाजूस प ट तीर/काठ असले पािहजेत व काठापासून
ना या या तळापयत कमीत कमी खोली 2 मी. असली पाहीजे.



या िठकाणी बांधाचे काम करावयाचे आहे , अशा िठकाणी ना याचे तळात पाणीसाठा उं ची या
िन या उं चीइत या खोलीपयत (1/2) प का खडक लागत असेल अशी जागा िनवडावी
(पायाची खोली 1.20 मी. पयत). तथािप एखा ा िठकाणी काही िविश ठ कारणा तव पाया
खाली 1.20 मी. जा त यावी लागत असेल तर या साठीचे वेगळे संक पन अिध क अिभयंता
(दगडी धरण), म यवत संक पिच

संघटना, नािशक यांचेकडू न तयार क न घेऊन कामे

हाती यावीत.


ना या या दो ही काठांवर विहती

े

असेल व

या िठकाणी मातीचा नालाबांध घालणे

तां ीक टया श य नसेल तर अशा िठकाणी िसमट नालाबांधाचे काम हाती घे यात यावीत.


िसमट नालाबांधामुळे शेजारील जमीन िचबड होणार नाही अशा जागेची िनवड बांध
बांधणीसाठी िनवड करावी. िसमट नालाबांध बांध यामुळे महापूराचे पाणी नाला काठाबाहे र
येणार नाही, याची द ता घे यात यावी.



िसमट नालाबांध गाळाने भ

नये हणून गाळ

ितबंधक कामे

वरील माणे जागा िनवडीचे िनकष व तसेच पाणलोट
तालुका कृिष अिधकारी यांनी िसमट नाला बांधाची जागा
अिधकारी हे पाणलोट

थम पुण झालेली असावीत.

े ाची टोपोशीट

माणे खा ी क न

तािवत करावी. उपिवभागीय कृिष

े ाची टोपोशीट माणे खा ी करतील तसेच सम

जागेची पाहणी

क न जागेची िनवड अंितम करतील. उपिवभागीय कृिष अिधकारी हे जागेची िनवड
के याबाबतचे िदनांकीत

माणप

े ीय कमचा यांना दे तील. सदर

माणप

मोजणी

अंदाजप कास जोडणे बंधनकारक आहे . जागेची िनवड अंितम झा यािशवाय सव णाचे काम
हाती घेऊ नये.

