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प्रततावना –
सिमेंट नाला बाांधातील गाळ काढणे व नाला खोलीकरण करण्याचे प्रयोग ता.सर्रपूर सज.धुळे

(तवयांिेवी िांतथा), भेंमडी. ता.वरुड, सज.अमरावती, (कृसि सवभाग), िावळी िातताबाद, ता.सज.वधा

(भूजल िवेक्षण व सवकाि यांत्रणा) येथे राबसवण्यात आले आहे त. सर्रपूर सज.धुळे येथे राबसवण्यात
आलेल्या योजनेप्रमाणे राज्यात इतरत्र कायगक्रम राबसवण्याबाबतची मागणी लोकप्रसतसनधी व अनेक
िांतथाांकडू न येत होती. ही योजना राज्यभर राबसवण्याच्या दृष्ट्टीने भेंमडी. ता.वरुड, सज.अमरावती व

िावळी िातताबाद, ता.सज.वधा येथे राज्य र्ािनाने प्रायोसगक तत्वावर योजना राबसवल्या आहे त. वर
नमूद सतन्ही प्रयोगाांचा तौलसनक अभ्याि करुन सिमेंट नाला बाांधातील गाळ काढू न नाला खोलीकरण

करण्याचे भौगोसलक व Topographical पसरस्तथतीनुिार मॉडे ल िूचसवण्याकसरता िांचालक, भूजल
िवेक्षण व सवकाि यांत्रणा, पुणे याांच्या अध्यक्षतेखाली िांदभाधीन र्ािन सनणगय सद.22 जानेवारी,2013
व 27 फेब्रुवारी,2013 अन्वये ताांसत्रक िसमती गठीत करण्यात आली होती. िदर िसमतीने सद.20
एसप्रल,2013 च्या पत्रान्वये र्ािनाि अहवाल िादर केला आहे . िदर अहवाल र्ािनाने तवीकृत

केला अिून अहवालातील सर्फारर्ी सवचारात घे ऊन अस्ततत्वातील सिमेंट नाला बाांधातील गाळ
काढणे व खोलीकरण आसण खोलीकरणािह नवीन सिमेंट नाला बाांध बाांधण्याकसरता मागगदर्गक िूचना
सनगगसमत करण्याची बाब र्ािनाच्या सवचाराधीन होती.

र्ािन सनणगय–
सिमेंट नाला बाांधातील गाळ काढणे व नाला खोलीकरण करण्याचे प्रयोग ता.सर्रपूर

सज.धुळे, भेंमडी. ता.वरुड, सज.अमरावती, िावळी िातताबाद, ता.सज.वधा येथे राबसवण्यात आले

आहे त. या सतन्ही प्रयोगाांचा तौलसनक अभ्याि करुन िांचालक, भूजल िवेक्षण व सवकाि यांत्रणा, पुणे

याांच्या अध्यक्षतेखालील िसमतीने सदनाांक 20 एसप्रल,2013 रोजी अहवाल र्ािनाि िादर केला आहे .
िदर अहवाल र्ािनाने तवीकारला अिून अहवालातील सर्फारर्ी सवचारात घे ऊन अस्ततत्वातील
सिमेंट नाला बाांधातील गाळ काढणे व खोलीकरण आसण खोलीकरणािह नवीन सिमेंट नाला बाांध
बाांधणे या उपचाराि मान्यता दे ण्यात येत आहे .
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अस्ततत्वातील सिमेंट नाला बाांधातील गाळ काढणे व खोलीकरण करणे व खोलीकरणािह
नवीन सिमेंट बांधाऱ्याची कामे घे ण्याबाबतचे सनकि :

महाराष्ट्राच्या एकूण भौगोसलक क्षेत्रापैकी 92 टक्के क्षेत्र काळा कठीण पािाण (Basaltic

Rock), 4 टक्के रुपाांतरीत पािाण (Metamorphic Rock) व 4 टक्के भूभाग वालुकामय पािाण
(Sedimentary Rock) अिे एकूण 96 टक्के क्षेत्र हे कठीण पािाणाने व्याप्त आहे . उवगसरत 4 टक्के

भूभाग हा गाळाचा प्रदे र् (Alluvial Terrain) आहे . त्यामुळे कठीण पािाणाच्या भूभागात ही

उपाययोजना राबसवण्याची तत्वे व गाळाच्या भागािाठीची मागगदर्गक तत्वे यात अांर्त: बदल
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होणे आवश्यक आहे . तथासप, आवश्यक तेथेच व भूजल र्ास्त्रीय दृष्ट्टया िुयोग्य तथळी नाला
खोलीकरण उपाययोजना राबसवल्याि असधकासधक अपेसक्षत लाभ समळू र्केल.
कठीण पािाणाचा भूभाग (Basaltic Terrain)/ गाळाचा भूभाग (Alluvial Terrain)
3.1

नाला खोलीकरण हे फक्त 2nd व 3rd order या वगीकरणातील जलप्रवाहाांवरच

घे ण्यात यावे. कारण भौगोसलक रचनेनुिार 1st Order Streams या िवगिाधारण वहनक्षेत्र

(Runoff Zone) 2nd व 3rd Order या पुनभगरण क्षेत्र (Recharge Zone) तर 4th Order व
त्यापेक्षा मोठे जलप्रवाह हे िाठवण क्षेत्र (Storage Zone) या भागाांमध्ये स्तथत अितात.
3.2

उपलब्ध

अपधावेच्या

(Surface

3.3

ज्या सठकाणी नालापात्रात वाळू िाठा आहे अर्ा नाल्याांचे खोलीकरण करु नये.

खोलीकरणाची लाांबी सनसश्चत करावी.
3.4

Runoff

Calculation)

सिमीत

राहू नच

नाला

ज्या सठकाणी नालापात्राांची नैिर्गगक खोली 3 मीटरपेक्षा जातत आहे अर्ा सठकाणी

खोलीकरण भूजल िव्हे क्षण व सवकाि यांत्रणेच्या मागगदर्गनाने करावे.
3.5

नाला खोलीकरणािाठी कठीण पािाणात खोदकाम करु नये म्हणजेच मुरुमाच्या

थराखाली खोदकाम निावे. कारण या उपाययोजनेद्वारे भूततरावरील उथळ जलधारक
(Shallow Aquifer) पुनभगसरत करणे हा उद्दे र् आहे . कठीण पािाणाची जलधारक क्षमता अत्यांत

कमी अिल्याने तिेच त्यातून जसमनीखाली पाणी सिरपण्याची गती अत्यासधक मांद अिल्याने
कठीण पािाणात खोदकाम केल्याि योजनेचा खचग फार जातत होईल, तुलनेत पुनभगरण
नगण्यप तवरुपाचे होईल.
3.6

नाला खोलीकरणाची कमाल मयादा नाला तळापािून (Nala Bed) 3 मीटर अिावी.

3.7

असतर्ोसित व र्ोसित पाणलोट क्षेत्रामध्ये ही कामे अग्रक्रमाने राबसवण्यात यावीत.

3.8

अस्ततत्वातील बांधाऱ्याांच्या उध्वगवाह क्षेत्र (Up Stream Side) मध्ये नाला खोलीकरण

केल्याि जातत लाभदायक होईल.
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गाळाच्या प्रदे र्ात (Alluvial Area) नाला खोलीकरणाचे काम हाती घे णे योग्य नाही.

कारण अर्ा सठकाणी Clay चा थर Impervious अिल्यामुळे िदर पाणी जसमनीत मुरुन
भूजलामध्ये रुपाांतरीत होणार नाही. त्यामुळे अर्ा पसरिरात खोलीकरण करण्यात येवू नये.

िवगिाधारणपणे अिा भूभाग नाला खोलीकरणािाठी भूर्ास्त्रीयदृष्ट्टया अनुकूल नितो. अर्ा
पसरिरात भूततरातील गाळाचा (Clay ) थर हा पाणी खाली सिरपू दे त निल्याने नाला
खोलीकरण केले तर त्यामध्ये पाण्याची िाठवण होईल, परांतु हे िाठलेले पाणी जसमनीत मुरुन
भूजलात रुपाांतसरत होणार नाही.
3.10

गाळाच्या भूभागातील

“बिाडा”

भूततराचा

भाग हा नाला खोलीकरण

या

उपाययोजनेिाठी अत्यांत योग्य आहे . कारण िातपुडा पवगत रेणेणीच्या, पाययायाच्या टे कडया
(Foot Hills) चा उतार िांपल्या- िांपल्याच बिाडा प्रकारचा भूततर अिून तो लहान मोठे

टोळदगड (Boulders) व टे कडयाांची धूप िाल्याने वाहू न आलेले Silt यापािून बनलेला आहे .
या भूततराची जलग्रहण क्षमता (Water Intake Capacity) जातत आहे . गाळाच्या प्रदे र्ाच्या
एकूण सवतताराच्या तुलनेत बिाडा भूभाग हा फारच कमी आहे .

परांतु गाळाच्या भूभागात

उपलब्ध होणारे भूजल हे प्रामुख्याने अर्ा बिाडािोन द्वारेच भूततरात पुनभगसरत होते. त्यामुळे
अर्ा भूभागात मोठया प्रमाणावर नालाखोलीकरण उपायोजना राबसवण्यात यावी.
4.

मापदां ड : गाळ काढणे व नाला खोलीकरण करण्यािांदभातील जलिांपदा सवभागाचे

Regional Schedule of Rates (RSR) चे दर लागू राहतील.
िहाय्याने करणे बांधनकारक रासहल.
5.

आहे .
6.

तिेच ही कामे मर्ीनरीच्या

िदरची कामे ही मृद व जलिांधारणाच्या िवग योजनाांतगगत योजनाांमधून घे णे अनुज्ञेय
या िांदभातील ताांसत्रक व अांमलबजावणीबाबतच्या िसवततर मागगदर्गक िूचना आयुक्त

(कृसि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांनी सनगगसमत कराव्यात.
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िदर

र्ािन

सनणगय

महाराष्ट्र

र्ािनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

िांकेततथळावर उपलब्ध करण्यात आला अिून त्याचा िांकेताक 201305091328481526
अिा आहे . हा आदे र् सडजीटल तवाक्षरीने िाक्षाांसकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे र्ानुिार व नावाने .

Sunil
Sahebrao
Chavan

Digitally signed by Sunil Sahebrao
Chavan
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF
MAHARASHTRA, ou=RDD & WATER
CONSERVATION DEPT,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Sunil Sahebrao Chavan
Date: 2013.05.10 12:40:16 +05'30'

( िुनील चव्हाण )

उप िसचव, महाराष्ट्र र्ािन

प्रत,
1. मा. राज्यपाल याांचे खाजगी िसचव,
2.

मा.मुख्यमांत्री याांचे खाजगी िसचव,

3. मा.उपमुख्यमांत्री याांचे खाजगी िसचव,
4. मा. मांत्री (जलिांधारण) याांचे खाजगी िसचव
5. मा. राज्यमांत्री,(जलिांधारण) याांचे खाजगी िसचव
6. िवग मा. मांत्री / मा. राज्यमांत्री याांचे खाजगी िसचव,
7.

मुख्य िसचव याांचे िसचव,

8. िवग अपर मुख्य िसचव/ प्रधान िसचव/ िसचव, मांत्रालयीन सवभाग,
9. िवग सवभागीय आयुक्त,
10. आयुक्त (कृसि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
11. प्रधान मुख्य वनिांरक्षक व महािांचालक, िामासजक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
12. िांचालक, भूजल िवेक्षण व सवकाि यांत्रणा, पुणे,
पष्ृ ठ 7 पैकी 6

र्ािन सनणगय क्रमाांकः

-2011/ . .72/जल-7

13. मुख्य असभयांता,लघु पाटबांधारे (तथासनक ततर),पुणे,
14. िांचालक, मृदिांधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवतथापन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
15. िवग सजल्हासधकारी,
16. िवग मुख्य कायगकारी असधकारी,
17. िवग असतसरक्त मुख्य कायगकारी असधकारी,
18. िवग सवभागीय कृसि िहिांचालक,
19. िवग अधीक्षक असभयांता, लघुपाटबांधारे (तथा.ततर),
20. िांचालक, अथग व िाांस्ख्यकी िांचालनालय, मुांबई,
21. महािांचालक, मासहती व जनिांपकग, मुांबई (प्रसिध्दी करीता),
22. िवग सजल्हा असधक्षक कृसि असधकारी,
23. िवग वसरष्ट्ठ भूवैज्ञासनक भूजल िवेक्षण व सवकाि यांत्रणा,
24. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र 1 व 2 , मुांबई व नागपूर,
25. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र 1 व 2 , मुांबई व नागपूर,
26. िवग िहिसचव /उप िसचव/अवर िसचव/कायािन असधकारी (जलिांधारण सवभाग)/
सनवडनतती.
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