
माती नालाबाधं (Earthen Nala Bund) 

नाला पा ाम ये मातीचा बाधं घालून पाणीसाठा करणे, पाणी अडिवणे, िजरवणे व जादा झालले ेपाणी 
साडंीवाटे सुरि तपणे काढून देणे अशा कार या बाधंास मातीचे नालाबाधं असे हणतात. 

उ ेश :- 

माती नाला बाधं हा पूर िनयं ण तसेच घळ िनयं ण असा दो ही कारचा उपचार आहे. माती नाला 
बाधंाचे उ ेश व फायदे खालील माणे. 

 अनेकदा अितवृ टीमुळे ना यानंा पूर येतो. ना याच े पा  यव थत नसेल तर पुराचे पाणी 
आजूबाजू या शेतात पस न या जिमनीचे व जिमनीवरील िपकाचंे नुकसान होते. अशा वळेी 
ना यात बाधं घालनू पाणी अडवनू ठेव यास व अितिर त पाणी यो य आकारा या साडं यातनू 
िनयिं त गतीने व िश तब दपणे यो य या िठकाणी काढून िद यास जिमनीचे होणारे नुकसान 
थोपिवणे श य होते. 

 घळ व नाला तयार झा यानंतर यातनू पावसाचे पाणी अितवगेाने वाहते. यामुळे ना या या 
काठाची धूप होवून ना याचे पा  िव तािरत होते व आजूबाजूची िपकावू जमीन कमी होत जाते. 
अशा वळेी ना यात यो य या िठकाणी बाधं घालून पाणी अडिवले व अितिर त पाणी िनयंि त 
गतीने बाहेर काढून िदले तर ना या या िदवसिदवस होणा-या िव तारास आळा बसतो. 

 दु काळी भागात अशा त-हेने अडिवलले ेपाणी जिमनीत मुरते व यामुळे भजूल साठा वाढ यास 
मदत होते. बाधंा या भाव े ातील िविहर या पा या या पातळीत वाढ होते. 

 हमखास कवा जा त पावसा या देशात नाला बाधंा या िठकाणी साठले या पा याचा उपयोग 
ता पुर या अवषण काळात क न पावसाअभावी सुकणा-या िपकानंा काही माणात जीवदान 
देता येते. 

 जनावरानंा िप यासाठी हंगामी व पात पाणी उपल ध होते. 

जागेची िनवड :-  

 या जागी बाधं घालावयाचा आहे या जागी ना याचे पाणलोट े  10 हे. पे ा कमी व 500 हे. 
पे ा जा त असू नय.े 

 नाला तळाचा सरासरी उतार 3 ट के पे ा जा त अस ू नये. नालातळाचा उतार 3 ट के 
अस यास मंडळ कृिष अिधकारी यानंी वत: जागेची पाहणी करावी व दुिबण चे सहा याने 
पातळया तपासून उताराची खा ी करावी तसेच या िठकाणी माती नालाबाधं घेणे हा एकमेव 
पय य आहे याचीही खा ी करणे बधंनकारक आहे. 

 ना या या तळाची ं दी 5 मी. पे ा कमी व 15 मी. पे ा जा त असू नये. 



 नालापा ाची खोली 1 मी. पे ा कमी असू नये. 
 माती नाला बाधं के यानंतर या या सभोवतालची जमीन िचबड होणार नाही याची खा ी क न 

यावी. जिमनीचा आ ल िव ल िनदशाकं 6.5 ते 8 पयत असावा. 
 बाधंाची जागा चचोळी असावी हणजे बाधंाची लाबंी कमी होवनू मातीकाम कमी कराव ेलागेल 

व पिरणामी बाधंकामाचा खच कमी होईल. 
 बाधंा या वर या बाजूस जा त सपाट जागा असावी की जेणे क न जा तीत जा त पाणीसाठा 

होईल व पाणीसाठया या माणात खच कमी होईल. 
 साडं याची खोदाई कमीत कमी होईल व कठीण खडक न लागता आव यक या ं दीचा साडंवा 

खोदता येईल अशी जागा असावी. 
 िनवड केले या जागे याव न उ च दाबा या िवजे या तारा गेले या नसा यात तसेच 

पाणीसाठयाम ये िवजचेा खाबं येणार नाही याची खा ी करावी. 

वरील माणे जागा िनवडी या िनकषाचंा िवचार क न मंडल कृिष अिधकारी यानंी जागेची िनवड 
करावी. पाणलोट े  10 ते 40 हे. व 40 ते 500 हे. पयत असले या बाधंा या जागेची िनवड मंडळ 
कृिष अिधकारी यानंी करावी तसेच पाणलोट े ाची टोपोशीट माणे खा ी करावी. 

माती नालाबाधंाचे कार :- 

पाणलोट े ानुसार खालील माणे मातीचे नालाबाधंाचे वगेवगेळे कार आहेत. 

 1. 10 ते 40 हे. पाणलोट े  असलेल ेनालाबाधं. 
 2. 40 ते 500 हे. पाणलोट े  असलेल ेनालाबाधं. 



 



 

 
 


