िसमट नाला बांधातील गाळ काढणे व नाला खोलीकरण करणे तसेच खेालीकरणासह नवीन िसमट
नाला बांध बांधणे.
िसमट नाला बांधातील गाळ काढणे व नालाखोलीकरण कर याचे

योग ता. िशरपुर िज. धुळे

( वंयसेवी सं था), भमडी. ता. व ड, िज. अमरावती, (कृिषिवभाग), सावळी सा ताबाद, ता. िज. वध
(भूजल सव ण व िवकास यं णा) येथे राबिव यात आले आहेत. िशरपूर िज. धुळे येथे राबिव यात
आले या योजने माणे रा यात इतर

काय म राबिव याबाबतची मागणी लोक ितिनधी व अनेक

सं थाकडु न येत होती. ही योजना रा यभर राबिव या या

टने भमडी, ता. व ड, िज. अमरावती व

सावळी सा ताबाद, ता. िज. वध येथे रा य शासनाने ायोिगक त वावर योजना राबिव या आहे त. वर
नमूद ित ही योगांचा तौलिनक अ यास क न िसमट नाला बांधातील गाळ काढू न नाला खोलीकरण
कर याचे भौगोिलक व Topographical पिर थतीनुसार मॉडे ल सूचिव याकिरता संचालक, भूजल
सव ण व िवकास यं णा, पुणे यां या अ य तेखाली तांि क सिमती गठीत कर यात आली हे ाती. सदर
सिमतीने शासनास सादर केले या अहवालातील िशफारशी िवचारात घेऊन अ त वातील िसमट
नाला बांधातील गाळ काढणे व खोलीकरण करणे आिण खेालीकरणासह नवीन िसमट नाला बांध
बांधणेबाबत शासनिनणय

. राकृयो - 2011/ . .72/जल-7 िद.9मे ,2013 या शासनिनणया वये

शासनाने मा यता िदली आहे .
योजनेचे उ ेश:

पावसाचे पाणी अडिवणे:- नाला खोलीकरण या योजनेचा मु य हे तु भूपृ ठीय पाणी साठवण
(Surface Water Storage) नसून भूजल पुनभरण हा आहे . पाणीसाठा भूपृ ठीय अस यास
बा पीभवनामुळे मोठया माणावर पाणी वाया जाते . याऐवजी भूपृ ठाखाली पुनभिरत पा याचे
बा पीभवन जवळ -जवळ िनरंक असते.



भूगभ तील पा याचे पुनभरण करणे:- खोलीकरणामुळे उपल ध होणा-या पाणीसाठयामुळे
पुनभरणासाठी अितिर त पाणी व अवधी (Retention period) िमळा याने पिरसरातील भूजल
पातळीत वाढ होईल. पय याने या पिरसरात मा सूनो र काळात अिधक कालावधीपयत भूजल
उपल ध होऊ शकेल.



नालापा ात गाळ साठ याने ना याचा छे द (Cross Sectional Area) कमी होतो. नालापा
उथळ झा याने याची पाणी वाहू न ने याची

मता कमी होते व पूर थतीत वाहाचे पाणी मूळ

नाला पा ाबाहे रील भागात पस न लगत या शेतातील मातीचा सुपीक थर वाहू न जातो. नाला
खेालीकरणाने ही सम या काही अंशी कमी होईल


ही उपाययोजना श य तेथे अ त वातील या िसमट नाला बांधाचे पाणीसाठा

े

गाळामुळे

बुजलेले आहे , अशा िन पयोगी बांधा या वरील बाजूस (Up Stream Side) घेणे अपेि त
अस याने, असे बंधारे पुन


गावांम ये िप या या पा याचे

जीिवत होतील व या पिरसरात न याने बांध घे याचा खच वाचेल.
ोत बळकटीकरण करणे.

ामीण भागात रोजगारां या संधी िनम ण करणे व



ामीण भागातील लोकांचे उदरिनव हम ये

पिरवतन घडवून आणणे.
तांि क िनकष :अ त वातील िसमट नाला बांधातील गाळ काढणे व खोलीकरण करणे व खेालीकरणासह नवीन
िसमट बंधा-याची कामे घे याबाबतचे तांि क िनकष खालील माणे आहे त. महारा ा या एकूण
भौगोिलक

े ापैकी 92 ट के

े

काळा कठीण पाषाण (Basaltic Rock), 4 ट के

पांतरीत पाषाण

(Metamorphic Rock) व 4 ट के भूभागात वालुकामय पाषाण (Sedimentary Rock) असे एकूण 96
ट के

े

हे कठीण पाषाणाने या त आहे . उविरत 4 ट के भूभाग हा गाळाचा दे श (Alluvial Terrain)

आहे . यामुळे कठीण पाषाणा या भूभागात ही उपाययोजना राबिव याची त वे व गाळा या भागासाठीची
मागदशक त वे ही वेगवेगळी आहेत, तथािप आव यक तेथेच व भूजल शा ीय टया सुयो य थळी
नालाखोलीकरण उपाययोजना राबिव यास अिधकािधक अपेि त लाभ िमळू शकेल.
कठीण पाषाणाचा भूभाग (Basaltic Terrain) / गाळाचा भूभाग (Alluvial Terrain)


नाला खोलीकरण हे फ त 2nd व 3rd order या वग करणातील जल वाहांवरच घे यात यावे.
कारण भौगोिलक रचनेनुसार 1st Order Streams या सवसाधारण वहन
2nd व 3rd Order या पुनभरण

े

( Runoff Zone)

(Recharge Zone) तर 4th Order व यापे ा मोठे

जल वाह हे साठवण े (Storage Zone) या भागांम ये


े

थत असतात.

उपल ध अपधावे या (Surface Runoff calculation) िसमीत राहू नच नाला खोलीकरणाची
लांबी िनि त करावी. तसेच नालाबांधाची उ च म पुरपातळी ना या या वरील बाजूस या
िठकाणी छे दते तेव

ा लांबीपयत व

कर यात यावे. मुळ ना या या

ं दी नाला तळा या

ं दीपे ा जा त

ं दी एवढी ठे वन
ू खोलीकरण

ं दी कर यात येऊ नये. जेणेक न मुळ

ना या या काठास बाधा पोहचणार नाही.


या िठकाणी नालापा ात वाळू साठा आहे अशा ना यांचे खेालीकरण क



अित शोिषत व शोिषत पाणलोट े ाम ये ही कामे अ



अ त वातील बंधा-यां या उ व वाह

े

नये.

माने राबिव यात यावीत.

(Up Stream Bed) म ये नालाखोलीकरण के यास

जा त लाभदायक होईल.


गाळा या

दे शात (Alluvial Area) नाला खोलीकरणाचे काम हाती घेणे यो य नाही. कारण

अशा िठकाणी Clay चा थर Impervious अस यामुळे सदर पाणी जिमनीत मु न भूजलाम ये
पांतरीत होणार नाही. यामुळे अशा पिरसरात खोलीकरण कर यात येवू नये. सवसाधारणपणे
असा भूभाग नाला खोलीकरणासाठी भूशा ीय

टया अनुकूल नसतो. अशा पिरसरात

भू तरातील गाळाचा (Clay) थर हा पाणी खाली िझरपू दे त नस याने नाला खोलीकरण केले
तर याम ये पा याची साठवण होईल, परं तु हे साठलेले पाणी जिमनीत मु न भूजलात
पांतरीत होणारनाही.



7. गाळा या भूभागातील "बझाडा” भू तराचा भागहा नालाखोलीकरण या उपाययोजनेसाठी
अ यंत यो य आहे . कारण सातपुडा पवत
संप या-संप याच बझाडा

ेणी या, पाय या या टे कडया (Foot Hills) चा उतार

काराचा भू तर असून तो लहान मोठे टोळ दगड (Boulders) व

टे कडयाची धूप झा याने वाहू न आलेले Silt यापासुन बनलेला आहे . या भू तराची जल हण
मता (Water Intake capacity) जा त आहे . गाळा या दे शा या एकूण िव तारा या तुलनेत
बझाडा भूभाग हा फारच कमी आहे . परंतु गाळा या भूभागात उपल ध होणारे भूजल हे ामु याने
अशा बझाडा झोन दारे च भू तरात पुनभिरत होते. यामुळे अशा भूभागात मोठया

माणावर

नालाखेालीकरण उपायोजना राबिव यात यावी.
कामाची अंमलबजावणी :

जे िसमट नाला बांध गाळाने भरलेले आहे त व यांची पाणी साठवण

मता कमी झालेली आहे

असे िसमट नाला बांध गाळ काढू न खोलीकरणासाठी ाधा याने िनवडावेत. कामासाठी जागेची
िनवड यो य अस याचे उपिवभागीय कृिष अिधकारी यांनी पाहणी क न मािणत करावे. सदर
माणप अंदाजप कास जोडावे.


खोलीकरणासाठी िनवडले या ना याम ये िकती अपधाव िमळू शकेल हे खा या या िसमट
नाला बांधा या पिरप का माणे काढावे. उपल ध अपधावे या (Surface Runoff calculation)
िसमीत राहू नच नाला खोलीकरणाची लांबी िनि त करावी. तसेच नाला बांधाची उ च म पुर
पातळी ना या या वरील बाजूस या िठकाणी छे दते तेव

ा लांबी पयत व ं दी नालातळ ं दी

एवढी घेवून ना यातील गाळ काढू न खोलीकरण करावे. कोण याही पिर थतीत ना याचे
ं दीकरण कर यात येऊ नये.


बांधातील गाळ काढू न मुळ नाला तळापासून (Nala Bed) 3 मी. कवा कठीण भु तरापयत
यापैकी जे अगोदर घडे ल तेव



ा खोलीचे खोलीकरण करावे.

खोलीकरण करताना नाला काठास 1:0.50 बाजू उतार ठे व यात यावा. ना यातील काढलेला
गाळ शेतक-यांनी वखच ने यांचे शेतात टाकावा व खोलीकरणातून िनघालेली माती 1 मी.
बम सोडू न नाला काठावर टाकावी. नाला काठावर टाकले या मातीपासून तयार होणा-या
बांधास दो ही बाजूस 1:1 उतार

ावा. बांधाची माथा

ं दी 1 मीटर ठे वावी. बांधाची उं ची

िनघणा-या पिरमाणाचा िवचार क न ठे वावी. खोलीकरणातून िनघालेली सव माती नाला
काठावर बसत नसेल तर याबाबत तालुका कृिष अिधकारी यांनी
करावी व

य

पाहणी क न खा ी

मािणत क न िश क रािहलेली माती 1 िक.मी. पयत वाहतूक क न बाहे र

टाकावी. वाहतूकीचे हे पिरमाण जा तीत जा त20 ट कयापे ा जा त राहणार नाही याची न द
यावी. श यतो नाला काठा या बांधावर न बसणारे पिरमाण जे शेतकरी घेऊन जा यास तयार
असतील यांना घेऊन जा यास अनुमती

ावी.



ना यातील गाळ काढू न खोलीकरण करताना बांधा या पुढील बाजूस (Up Stream side)
बांधापासून 5 मी. बम सोडावा व बमला पुढील बाजूस 1:1.50 उतार ठे वून यास दगडी
अ तरीकरण करावे.



नाला काठास हरळी अथवा थािनक गवताचे जैिवक अ तरीकरण करावे व नाला काठावर वृ
लागवड करावी.



पाणलोटातील (Upper) व (Middle reaches) मधील िे य उपचार व ओघळ िनयं णाची कामे
पुण झाले या ना यावरील कामे नाला खोलीकरणासाठी िनवडावीत यामुळे ना यात पु हा गाळ
येणार नाही.



गाळ काढू न खोलीकरणासाठी िनवडले या ना याचे काम सु

कर यापुव तसेच िन मे काम

झा यानंतर व काम पुण झा यानंतर फोटो यावेत व ते तालुका कृिष अिधकारी, काय लयात
अंदाजप कासोबत जतन करणे बंधनकारक राहील. फोटोचा खच अंदाजप कात समािव ट
करावा.


झाले या खोदकामाची छे द प दतीने मापे घेऊन याची न द मापनपु तकात घेऊन या माणे
थम व अंितम दे यक तयार क न संबंिधत यं धारकास अधोरे खीत धनादे शा ारे अथवा
R.T.G.S.

ारे बँकेम ये र कम अदा करावी. कोण याही पिर थतीत रोख र कम अदा

कर यात येऊ नये.


काम पुण झा यानंतर दे खभाल व दु

ती संबंिधत लाभाथ शेतक-यांनी करावी. यासाठी

िरतसर कामाचे समा तीप क भ न दे खभाल दु

तीसाठी संबंिधत लाभाथ स ह तांतरीत

करावे.
आ थक मापदं ड :
गाळ काढणे व नाला खोलीकरण कर याचे अंदाजप कात साईट माणे बदल होत अस याने या
कामास आ थक मापदं ड िनि त केलेला नसून या कामाकिरता जलसंपदा िवभागाचे Regional
Schedule of Rates (R.S.R.) चे दर लागू राहतील. तसेच ही कामे मशीनरी या सहा याने करणे
बंधनकारक रािहल.
सदरची कामे ही मृद व जलसंधारणा या सव योजनांतगत योजनांमधून घेणे अनु ेय आहे .

