भातीची नारा फाॊधफॊददस्ती
उद्दे ळ
१) प्रलाशाचा ळक्म तेलढा जास्त वॊचम करुन तो आलश्मक तेव्शा वुयषात्भक सवॊचनाकरयता उऩमोगात आणणे.
२) जसभनीत असधक खोरलय ऩाणी भुयलून बूजराचा वाठा लाढवलणे. अळा लाढील बूजर वाठमाचा मोग्म उऩमोग व्शाला त्मावाठी षेत्राभध्मे
वलशीय/कूऩ सवॊचनारा उत्तेजन दे णे
३) नाल्माच्मा प्रलाशाद्वाये लशन शोणाये ल ऩुढे एखादमा भोठमा जराळमाभध्मे वॊकसरत शोणा-मा गाऱाचा फॊदोफस्त कयणे.
४) नाल्मातून लाशाणा-मा प्रलाशारा मोग्म तेथे अडथऱे सनभााण करुन त्मा प्रलाशाच्मा लाढत्मा गतीरा प्रसतफॊध कयणे ल नारा तऱ आणण काठ माॊच्मा
धुऩीची भात्रा कभी कयणे.
५) नाल्मात ऩाणीवाठमाचे दठकाणी भाती, गाऱ खत वाठू न याशते ल ते काढू न ळेतात लाऩयता मेते.
६) ऩाणरोट षेत्रात कोयडलाशू पऱझाडे ल लनीकयणाची रागलड तवेच कुयण वलकावाचे काभ शाती घेता मेते
७) जनालयाॊना वऩण्मावाठी शॊ गाभी स्लरुऩात ऩाण्माची उऩरब्धता शोते.

नारा फाॊधफॊददस्तीभध्मे सनगाभ व्मलस्था अत्मॊत भशत्लाची आशे . सनगाभ व्मलस्थेचे लैसळष्टे वलचायात घेऊन नारा फाॊधाचे लगीकयण खारीर
प्रभाणे कयता मेईर.
१) भातीचे नारा फाॊध फाॊधणे.
२) अनघड दगडाच्मा बयालाचे नारा फाॊध फाॊधणे.
३) सवभंटचे दकॊला चुनेगच्ची नारा फाॊध फाॊधणे
४.२.१. भातीचे नारा फाॊध:- भातीचे नारा फॊडीगची काभे भशायाष्ड याज्मात १९६९ ऩावून भोठमा प्रभाणालय १०० टक्के ळावकीम खचााने शाती घेण्मात
मेऊ रागतीर. शीच काभे जास्त ऩालवाचे प्रदे ळात १९८० नॊतय सबनाय नारा फॊडीग मा नालाने घेण्मात मेऊ रागरी.
नाल्माची सनलड :
१) जरग्रशण षेत्राचे आकायभान ४० ते ५०० शे क्टयच्मा दयम्मान अवाले. जास्त ल शभखाव ऩालवाचे प्रदे ळात षेत्राची भशत्तभ भमाादा २५० शे . ऩमंत
अवाली.
२) नाल्माचा तऱ उताय ३ टक्के ऩमंत अवाला.
३) नारा फाॊधफॊददस्तीभुऱे ऩरयवयातीर ळेतजसभनीचा सनचया वफघडणाय नाशी. माची खात्री कयाली जसभनीचा आम्र-वलम्र सनदे ळाॊक ६.५० ते ८.०० च्मा
दयम्मान अवाला.
४) नाल्माची तऱरुॊ दी ५ भी ते १५ भी. अवाली ल खोरी १.५ भी ऩेषा जास्त अवाली.

५) ज्मा षेत्रारा अॊतस्वयणाचा राब सभऱतो त्मा षेत्रात कभीत कभी दोन वलदशयी अवाव्मात ल जास्त वलदशयी घेता मेतीर अळी णस्थती अवाली.
६) फाॊधकाभ वाभुग्री उदा. दगड लगैये ५ दकरोसभटय वत्रज्मेभध्मे उऩरब्ध अवाली.
७) नाल्माचे लऱणालय फाॊधाचे स्थान ठयलू नमे. तवेच फाॊध शा नेशभी नारा प्रलाशारा काटकोणाभध्मे अवाला.
८) सनगाभ भागााच्मा स्थानालय कणखय तराधाय अवणे आलश्मक आशे ल सनगाभ भागााकरयता जास्त खोदाई कयाली रागणाय नाशी माची काऱजी
घ्माली.
९) नारा फाॊधाचे दठकाणी इष्ट तराधाय अवाला तो जास्त चुनखडीचा दकॊला ऩायगम्म नवाला. खडकाऱ तराधाय भातीच्मा फाॊधाकरयता कटाषाने
टाऱाला.
१०) कृ वऴ वशाय्मक ल कृ वऴ ऩमालेषक माॊनी तारुका कृ वऴ असधकायी माॊना फाॊधाची जागा दाखलून भान्मता सभऱवलल्मा सळलाम नाल्माची सनलड ऩक्की
करु नमे.
११) नाल्माची अनामाभ आकाय भोजणी करुन नाराफाॊध दकती ल कोणकोणत्मा दठकाणी घ्मालमाचे आशे त शे सनणित कयाले. माकरयता २०० भी.
अॊतयालय एक णस्थयसचन्श घेऊन २० भी. अॊतयालय नारा तऱ ल दोन्शी काठ माॊच्मा ऩातऱमा नंदलाव्मात.
भोजणी अॊदाजऩत्रक तमाय कयताना दय दकरोभीटय राॊफीरा रुऩमे १००/- प्रभाणे तयतूद करुन भोजणी अॊदाजऩत्रकात भॊजूय झाल्मानॊतय भोजणी
कयाली.
वलेषण ल आयाखडा
१. फाॊधाचे जरग्रशण षेञाॊची वीभा शी स्ऩष्ट चढये ऴा अवरी ऩादशजे. जरग्रशण षेत्र ठयलून त्मा षेत्राचे लगीकयण करुन त्माप्रभाणे जरग्रशण षेत्राचा
वयावयी गुणाॊक ठयलून प्रलाशाचा भशत्तभ दय ठयलाला.
२. नाल्माच्मा प्रलाशाव वभाॊतय अळी ऩामाबूत ये ऴा घेऊन २० भी x २० भी. जाऱमालय नाल्माचे दोन्शी फाजूव प्रत्मेकी १०० भी. अॊतयाऩमंत भोजणी

कयाली. ऩामाबूत ये ऴेच्मा २०० भी. राॊफीव एक ल कभीत कभी दोन णस्थयसचन्शे सनणित कयालीत. एकाच नाल्मालय अनेक गट अवल्माव त्माचे
णस्थयसचन्शाॊच्मा ऩातऱमा एकभेकाळी सनगदडत अवाव्मात.

३. फाॊधाची भाथाऩातऱी दोन्शी काठाॊलय कोठे मेईर ती स्थाने ठयलून घ्मालीत ल त्मा स्थानाॊच्मा दयम्मान दोयी ताणून धयाली मा दोयीलय ठयावलक
भध्माॊतयाॊनी खुणा करुन घ्माव्मात मा खुणाॊऩावून नाल्माच्मा ऩृष्ठबागालय जेथे रॊफ ऩडतीर त्मा स्थानाॊच्मा ऩातऱमा नंदलाव्मात. णषतीज
ऩातऱीभध्मे शे अॊतय ५ भी., १० भी. अवे फाॊधाच्मा राॊफीचा वलचाय करुन ठयलाले. लयीर ऩातऱमाॊलरुन काटछे दाचा आरेख तमाय कयाला. मा
ऩातऱीच्मा ल आरेखाच्मा भदतीने फाॊधाचे ऩामाचा वलस्ताय प्रत्मष बूऩष्ठ
ृ ालय कवा शोईर माचा नकाळा तमाय कयाला. आरेखालय वॊऩूणा जराळम
ऩातऱी, वॊकणल्ऩत ऩूय ये ऴा ऩातऱी ल फाॊधाचा भाथा माॊच्मा ये ऴा लेगलेगऱमा यॊ गाचा लाऩय करुन दाखलाव्मात.
४. प्रत्मेक फाॊधाच्मा जरवॊचम षेत्राकरयता ऩातऱमा घेऊन वॊऩूणा जराळम ऩातऱी ल वॊकणल्ऩत उच्च ऩूय ये ऴा ऩातऱी माॊचे सवभाॊकन करुन लेगलेगऱमा
यॊ गाॊच्मा ऩेन्वीरीॊचा लाऩय करुन वॊऩूणा जराळम ऩातऱी ये ऴा ल वॊकणल्ऩत उच्च ऩूय ये ऴा ऩातऱी ये ऴा सनणित कयता मेतीर.

नारा फाॊधाच्मा स्थानाचा काटछे द आरेख

नारा फाॊधातीर जरवाठा - नारा फाॊधातीर जरवाठा शा प्रती शजाय घन भीटवा मा प्रभाणात ठयालाला.
ऩाणी ऩवयण्माची राॊफी (भी) x ऩाणी ऩवयण्माची रुॊ दी (भी) x ऩाणीवाठा उॊ ची (भी)
ऩाणीवाठा घ.भी. =--------------------------------------------------------------------------------४
सनगाभ भागााचे स्थान सनणित करुन त्मा स्थानाच्मा अळा वोईने ऩातऱमा घ्माव्मात की ज्माभुऱे सनगाभ भागााकरयता कयालमाच्मा भाती काभाचा अचूक
अॊदाज काढता मेईर, तवेच भजूयाॊना खड्डे आखणी करुन दे तेलेऱी खोदकाभाच्मा खोरीलय सनमॊत्रण ठे लता मेईर.
भोजणी वाठी तयतूद - १००/दक.भी.
वले डमुयीॊग कनस्रक्ळन ३ टक्के एकूण खचााच्मा
फाॊधाचा छे द फाॊधाची उॊ ची सनणित केल्मालय फाॊधाचा छे द खारीर वूत्राच्मा आधायाने काढाला.
फाॊधाचा भाथा + फाॊधाचा ऩामा

फाॊधाचा छे द = -------------------------------

x फाॊधाची उॊ ची

२
फाॊधाचे ऩरयभाण = फाॊधाचा वयावयी छे द x फाॊधाची राॊफी
लयीर प्रभाणे वूत्राचा लाऩय कयत अवताॊना भाती काभाच्मा अॊदाजाकरयता खारीर ऩद्धतीचा लाऩय कयाला.
काटछे द भोजणी ऩद्धत:- फाॊधालय ठयावलक अॊतयालय दठकाणे सनणित करुन त्मा दठकाणाॊचे काटछे द काढालेत. वयावयी छे द काढण्माकरयता मा वला
काटछे दाॊची फेयीज करुन त्माव एकूण काटछे द वफॊदच्ू मा वॊख्मेने बागतात ल मा छे दाव एकूण फाॊधाचे राॊफीचे गुणून फाॊधाचे एकूण ऩरयणाभ काढतात.
फाॊधकाभाकरयता ऩाण्माचा अॊदाज:- जेलढमा भातीकाभारा जर ऩट जराॊळ सनमॊवत्रत करुन धुभवणी कयालमाची आशे तेलढमा भाती काभारा त्माकरयता
अवरेरा वलशीत दय रालून यकभेची तयतूद कयाली वलावाधायणऩणे १ घन भीटय भातीरा १०० रीटय ऩाणी धुभवणी कयताॊना भायाले रागते.

योजगाय शभी मोजना:ऩाझय तराल, गालतराल, लनतराल, फोडी ल
नाराफाॊधाचे काटछे द.
भशायाष्ड ळावन
सनमोजन वलबाग, भॊत्रारम, भुॊफई-४०००३२
ऩरयऩत्रक क्र. योशमो-२००३/प्र.क्र.१३९/योशमो-६
ददनाॊक २ जानेलायी, २००४.
वॊदबा:१) Chief Engineer's Circular(Irrigation & Power Department) No.1073/Scarcity Section 19-1-1973.
२) ळावन (इॊ ग्रजी) ऩरयऩत्रक, ऩावल No.MNS 1078/688/MIN 1, ददनाॊक २१-१२-१९७८.
३) ळावन ऩरयऩत्रक, ग्रावलवल क्र.१०८४/१५४६३/४०३२/(१०६२१) ददनाॊक ३१-५-१९८५.
४) ळावन ऩरयऩत्रक, ऩा.वल.क्र. १०९०/४२८/९०/रऩा(२), ददनाॊक २६-१०-१९९०.
५) ऩाणरोट षेत्र वलकाव भागादसळाका, जरवॊधायण ल कृ ऴी वलबाग, भशायाष्ड ळावन, ददनाॊक २७-२-२००३, प्रकयण १६ - भाती नारा फाॊध, ऩृष्ठ ८३
ते ३२७.
६) अधीषक असबमॊता, भ.व.व.(भाती धयणे), नासवक माॊचे ऩत्र ददनाॊक १६-६-२००३ ल ९-७-२००३.
७) ळावन ऩरयऩत्रक, ऩा.वल. क्र.योशमो-१०८७/६०९/८७/रऩा-(२), ददनाॊक १६-१२-८७.
प्रस्तालना:- योजगाय शभी मोजना अॊतगात जरवॊधायणाचे उऩचाय म्शणून ऩाझय तराल, गालतराल, लन तराल, फोडी, नाराफाॊधाची काभे भोठमा

प्रभाणाभध्मे शाती घेण्मात आरेरी/मेत आशे त. ऩाझय तराल ल गाल तरालाची काभे शी याज्माच्मा ऩाटफॊधाये ल जरवॊधायण वलबागाच्मा भापात
याफवलरी जातात तय फोडी ल नाराफाॊधाची काभे याज्माच्मा कृ ऴी वलबागाभापात याफवलरी जातात. लन तराल शे लन खात्माच्मा अखत्मायीतीर
जसभनीलय लन खात्माभापात याफवलरी जातात.
१) ऩाणरोट षेत्राचा आकाय, ऩडणाया ऩाऊव, त्मातून उऩरब्ध शोणाया ऩाण्माचा मेला बूस्तयाचा प्रकाय, सनभााण शोणाया ऩाण्माचा वाठा, ऩाण्माची उॊ ची
आणण बयालावाठी गाबा ल कलच (hearting & casing) मावाठी रागणा-मा भातीचा प्रकाय ल त्माची उऩरब्धता आणण मा जरवॊधायणाच्मा
उऩचायाऩावुन प्रत्मष ला अप्रत्मषऩणे सभऱणाये राब मा वलांचा वलचाय करुन लयीर प्रकायच्मा उऩचायाच्मा भाती बयालाच्मा काटछे दाचा आकाय
ठयवलण्मात मेतो.
२) गालाच्मा जलऱ (वाधायणत: २ दक.भी. वत्रज्मेच्मा आत) नाल्मालय भातीचा फाॊध फाॊधन
ू सनभााण केरेल्मा वाठमाव "गालतराल" अवे म्शणरे जाते.
गालतरालाचा उऩमोग शा त्माच्मा ऩाझयातून गालातीर खाजगी ल वालाणजनक वलदशयीॊचे ऩुनबायण व्शाले शा अवतो. माफयोफयच ऩळु-ऩषी माॊच्मा

वऩण्माच्मा ऩाण्माची वोम इत्मादीवाठी ऩण गालतरालाचा उऩमोग केरा जातो. ज्मा दठकाणी बौगोसरक ऩरयणस्थती अनुकूर (नारा उऩरब्ध नवणे
इ.) नाशी अळा दठकाणी गालतराल खोरगट जसभनीत भऊ बूस्तयात खोदन
ू ऩण सनभााण केरे जातात.

लन वलबागाच्मा अखत्मायीतीर लन जसभनीभध्मे रशानळा नदी नाल्मालय भातीचा फाॊध घारून ऩाण्माचा वाठा सनभााण केरा जातो त्माव लन

तराल म्शणरे जाते. प्रचसरत सनमभाप्रभाणे आणण लन वॊलधान कामद्यान्लमे अळा तरालाभुऱे फुडीत शोणाये षेत्र शे २ शे . ऩेषा जास्त अवू नमे. लन
तरालाची काभे शी लन वलबागाकडू नच याफवलरी जातात. लन तरालाचा उद्दे ळ शा लन्म प्राण्माॊची वऩण्माच्मा ऩाण्माची गयज बागवलणे ल लन षेत्राचे भृद
ल जरवॊधायण कयणे शा आशे . अळा लन तरालातून लनाफाशे यीर षेत्राव सवॊचनाची वोम ल वऩण्माच्मा ऩाण्माची वोम व्शाली शा शे तू नवतो.
ऩाझय तरालातून ऩुनबायणाद्वाये वलदशयीच्मा भाध्मभातून अलतीबलतीच्मा ळेत जसभनीरा सवॊचनाची वोम शोणे अऩेणषत आशे . त्माभुऱे अळा
गयजेवाठी नाल्मालय भातीचा फाॊध घारून सनभााण केरेल्मा ऩाणी वाठमाव ऩाझय तराल अवे म्शणरे जाते. अळा तरालावाठी बूस्तय ऩाझयणाये अवणे
आलश्मक आशे .
नाराफाॊध शा वुध्दा एक ऩाझय तरालच आशे , पक्त त्माचे आकायभान शे तुरनेने रशान अवते. फोडी शा रशान वाठलण तराल आशे .
वलभोचकातून ऩाणी फाशे य काढू न लैनगॊगा खो-मात (चॊद्रऩूय, गडसचयोरी, बॊडाया, गंददमा) खयीऩ ल यब्फी शॊ गाभात माद्वाये सवॊचन केरे जाते.
ऩाणरोट षेत्र शा वलकावाचा एक घटक धरुन त्मातीर ऩाण्माची एकूण उऩरब्धता तऩावून लय उल्रेख केरेल्मा लेगलेगऱमा उऩचायावाठी ऩाणी
उऩरब्ध आशे का माचा ऩण अभ्माव कयण्माची आलश्मकता अवते.
नारा फाॊध आणण ऩाझय तराल माॊचा उद्दे ळ एकच आशे , दोन्शीशी ऩाझयणायी वाधने (devices) आशे त. ऩण मा दोन्शीतीर वीभाये ऴा [उॊ ची ला
आकायभान (volume)] ठयवलण्माफद्दर सनणित अळा भागादळाक वूचना ददल्मा गेल्मा नाशीत. माचा ऩरयणाभ म्शणून फ-माचळा दठकाणी अवा अनुबल
मेत आशे की, ज्मा दठकाणी नारा फाॊध फाॊधण्मात आरेरे आशे त ती दठकाणे गाल तराल/ऩाझय तरालावायखी भोठा वाठा सनभााण कयण्माच्मा दृष्टीने
उऩमुक्त ल अनुकूर आशे त. अवाशी अनुबल मेत आशे की काशी दठकाणी बौगासरक ऩरयणस्थती आणण ऩाण्माची उऩरब्धता माचा वलचाय करुन नाल्मालय

ला ओढमालय ऩाझय तराल ला गाल तराल प्रस्तावलत केल्मानॊतय त्माच्मा फुडीत षेत्रात नाराफाॊध मेतात. शी दोन्शी काभे (नाराफाॊध ल ऩाझय
तराल/गालतराल) लेगलेगऱमा खात्माभापात स्लतॊत्रऩणे केरी जातात ल म्शणून मा दोन्शी उऩक्रभात वभन्लम ददवून मेत नाशी. नारा फाॊध शा तुरनेने
रशान वाठा कयणाया उऩचाय आशे , त्माची उॊ ची वाधायणत: ३ ते ५ सभटयऩमंत अवाली. गालतराल ऩण वाधायणत: ३ ते ६ सभटय उॊ ची ऩमंत फाॊधरे
जातात M-I Manual, Appendix III-page 102 नुवाय गालतरालातीर ऩाणीवाठा 0.34 mcft ते 3.38 mcft ऩमान्त ठे लण्मात आरेरा आशे , मारा काशी
अऩलाद अवतीर.
काशी गालतरालाॊचा उऩमोग शा त्मा गालातीर वऩण्माच्मा ऩाण्माची गयज ल त्माच्मा अलतीबलतीच्मा ळेतीच्मा सवॊचनाची गयज बागवलण्मावाठी
ऩण शोतो. ऩाझय तराल भात्र आकायाने भोठे ल म्शणून उॊ चीनेवुध्दा जास्त आशे त. आताऩमंतच्मा अनुबलालरुन ऩाझय तरालाची उॊ ची ५ ते १५
सभटयऩमंत आशे . काशी दठकाणी उॊ ची १५ भीटय ऩेषा जास्त आशे . ऩाझय तरालातीर ऩाण्माचा वाठा वाधायणत: १ दरघपू (३० वघभी) ते १० दरघपू

(३०० वघभी) ऩण अवू ळकतो. वलावाधायणत: ऩाझयतरालाचे आकायभान शे ५ दरघपू (१५० वघभी) ऩमंत अवाले. आकायभानानुवाय आणण
उॊ चीनुवाय फाॊधरेल्मा ऩाझय तरालाचे लगीकयण कयण्माची गयज आशे .
३) याज्माभध्मे आताऩालेतो जलऱजलऱ १५ ते १६ शजाय ऩाझय तराल फाॊधण्मात आरेरे आशे त ल ४ ते ५ शजाय गालतराल फाॊधण्मात आरेरे आशे त.
कृ ऴी वलबागाकडू न २.५ रषाऩेषा जास्त नाराफाॊध फाॊधण्मात आरेरे आशे त. नाराफाॊधाची उॊ ची ३ ते ५ सभटय अवून कृ ऴी वलबागाच्मा भागादळाक
वूचनाॊनुवाय नारा फाॊधाच्मा बयालाचे फाजूचे उताय (side slopes) शे १:२ ते १:२.५ ऩमंत ददरेरे आशे त. COT चा आकाय ऩण ऩूणा राॊफीत २ सभटय
तऱरुॊ दीचा ददरेरा ददवतो. माचलेऱी ऩाटफॊधाये ल जरवॊधायण वलबागाभापात याफवलरेल्मा ऩाझय तरालाचे (उॊ ची ल आकाय नाराफाॊधाऩेषा जास्त
अवून वुध्दा) बयालाच्मा फाजूचे उतायाचे प्रभाण १:२ अवे आशे . ऩाझय तरालाच्मा फाफतीत भाथा रुॊ दी काशी दठकाणी २ भीटय ल काशी दठकाणी ३
भीटय ददरी जाते. मा फाफतीत नारा फाॊध, ऩाझय तराल, गाल तराल/लनतराल माभध्मे वुवूत्रता ददवुन मेत नाशी. मा वला उऩचायावाठी वला
वभालेळक अळा भागादळाक वूचना आताऩालेतो ददल्मा गेल्मा नाशीत आणण म्शणून लय उल्रेख केरेल्मा वला उऩचायाचे (devices) काभ कयण्माच्मा
दृष्टीने वुटवुटीत अळा ताॊवत्रक वूचना दे ण्माचे ळावनाच्मा वलचायाधीन शोते. अळा वूचना दे त अवतानाच याज्माच्मा वलवलध बागातीर बूस्तयातीर
वलवलधता रषात घेऊन शा उऩचाय ताॊवत्रक दृष्टमा ल आसथाक दृष्टमा वुध्दा दकपामतळीय अवेर शे वुध्दा ऩाशण्माची गयज आशे .
५. मा ऩार्श्रलाबूभीलय ददनाॊक २४-५-२००३ योजी नासळक मेथे योजगाय शभी मोजनेळी वॊफॊसधत अवरेल्मा कामाान्लमीन मॊत्रणा, कृ ऴी वलबागाचे लयीष्ठ
असधकायी, ऩाटफॊधाये वलबागाच्मा भध्मलती वॊकल्ऩसचत्र वॊघटनेचे लयीष्ठ असधकायी माॊच्माफयोफय एक फैठक घेऊन नारा फाॊध, गाल तराल, लन तराल
ल ऩाझय तराल माॊच्मा काटछे दाच्मा वॊफॊसधत ताॊवत्रक वूचनाॊभध्मे एकवूत्रीऩणा आणण्मावाठी चचाा कयण्मात आरी. त्मानुवाय मा उऩचायाचा ताॊवत्रक
तऩसळर ठयवलण्माची जफाफदायी अधीषक असबमॊता, भध्मलती वॊकल्ऩसचत्र वॊघटना, नासळक माॊच्मालय वोऩवलण्मात आरी. त्माॊच्माकडू न १६-६-२००३
ल ९-७-२००३ च्मा ऩत्रान्लमे याज्मातीर लेगलेगऱमा बागाभध्मे फाॊधालमाच्मा लयीर उऩचायाचा ताॊवत्रक तऩसळर सभऱवलण्मात आरा, त्मानुवाय
खारीरप्रभाणे वूचना दे ण्मात मेत आशे त.

ऩरयऩत्रक:- वोफतच्मा तक्ता-१ भध्मे ऩाझय तराल, गालतराल, लनतराल ल नाराफाॊधाचा त्माच्मा उॊ चीनुवाय लेगलेगऱा ताॊवत्रक तऩसळर ददरेरा आशे .
(१)

ऩाझय तरालाची उॊ ची जेथे ९-१२ भी. ल १२-१५ भी. आशे मावाठी लयच्मा ल खारच्मा फाजूव वोफतच्मा नभुना काटछे दाप्रभाणे (C/S 3a, 3b, 4a
and 4b) फभाव द्यालेत.

(२)

ऩाझय तराल शा ऩाझय शोणा-मा बूस्तयाच्मा जसभनीभध्मेच फाॊधण्मात माला. त्मावाठी बूजर वलेषण ल वलकाव प्रासधकयण असधका-माॊचा
वल्रा शा फॊधनकायक याशीर.

(३)

ऩाझय तरालातीर ऩाणी शे वाधायणत: पेब्रुलायी भदशन्माच्मा भध्म दकॊला अखेयऩमंत याशणे अऩेणषत अवते. मावाठी शोणाया ऩाझय शा ग्रॎज्मुअर
(शऱू शऱू ) शोणे आलश्मक अवते. शोणाया ऩाझय शा तरालाच्मा फाशूभधून (flanks) शोऊन नदी/नाल्माकाठच्मा वलदशयीॊना त्माचा राब व्शाला अवे
अऩेणषत अवते. त्माभुऱे नदीऩात्राची रुॊ दी (वाधायणत:१० भी.) आणण त्माच्मा दोन्शी फाजूरा ३०, ३० भी. अॊतयाऩमंत म्शणजेच एकूण
वाधायणत: (३०+१०+३०)=७० भी. ऩमंत ऩॉझीटीव्श वीओटी (COT) घ्माली. मा वीओटीची तऱाची रुॊ दी शी २ भी. ठे लाली, जेणेकरुन, ऩॉलय

योरयने त्माची ऩुयेळी दफाई (आलश्मक density इतकी) शोऊ ळकेर. ऩॉणझटीव्श वीओटी म्शणजे कठीण खडकात (HR) ०.६ भी. आणण भऊ
खडकात (SR) 1.2 भी. खोरीऩमंत अवाली. तरालाच्मा उलारयत राॊफीत वीओटी शा अॊळत: खोरीचा (partial) अवाला. Partial वीओटीच्मा बागात
तऱाची रुॊ दी शी १ ते १.५ भी. ठे लण्माव शयकत नाशी. ऩुयेवे ऩाणी सळॊऩडू न दफाई कयाली जेणेकरुन त्मातून ऩाझय शोणाय नाशी माची काऱजी
घ्माली. ऩाळार वीओटीची खोरी ऩूणा ऩाणी ऩातऱी ते जभीन ऩातऱी (H) माच्मा १/४(H) अवाली.
ज्मा दठकाणी flank रा बूस्तय शे ऩाझयणाये ल खोरऩमंत आशे त त्मा दठकाणी ऩाळार वीओटीची खोरी H/४ ऩेषावुध्दा जास्त अवू ळकेर. शा सनणाम
कामाकायी असबमॊता माॊनी अधीषक असबमॊता माॊच्मा वल्ल्माने घ्माला. अन्मथा ऩाझय भोठमा प्रभाणात शोलून तराल रलकय रयकाभा शोण्माची ळक्मता
नाकायता मेत नाशी.
(४)

ताऩी खो-मातीर प्राभुख्माने ऩूणाा उऩ खो-माभध्मे जभीन वरगऩणे वऩाट आशे . खोरऩमात काऱी भाती आशे . Zoned section वाठी भुरुभ
उऩरब्ध शोत नाशी. अळा बागावाठी गाल तराल ल नाराफाॊधावाठी काऱमा भातीतच (भोनोझोन) काटछे द ददरेरे आशे त. त्माचा लाऩय कयाला.
कलचावाठी (केसवॊग) लेगऱी तयतूद कयण्माची गयज नाशी. अळा बागात ऩाझय तराल शोलू ळकत नाशीत. Mono zone भध्मे ऩाझय तरालाऐलजी
वाठलण तराल शोलू ळकतीर. म्शणून ऩूणाा उऩखो-मात सळलायात फाॊधरेल्मा तरालाव वाठलण तराल म्शणालमाव काशी शयकत नाशी. अळा
वाठवलरेल्मा ऩाण्माचा उऩमोग तरालाच्मा बोलतीच्मा षेत्रात उऩवा सवॊचन मोजनेद्वाये कयाला. मा बागात नाराफाॊध ऩण वाठलण फाॊध म्शणून
फाॊधण्मात मालेत. बॊडाया, गडसचयोरी, चॊद्रऩूय, गंददमा मा णजल्शमात फोडीची काभे ऩण कयण्मावाठी गालतरालाच्मा काटछे दाचा लाऩय कयाला.
फोडी शी वाठलण व्मलस्था आशे , ऩाझयणाया तराल नाशी. वलभोचकाद्वाये प्रलाशी ऩध्दतीने सवॊचन केरे जाते.

(५)

ऩूणाा खो-मात बूस्तय शा काऱमा अऩामा भातीचा अवल्माभुऱे वीओटीची खोरी १ भी. चारेर आणण रुॊ दी १ ते १.५ भी. ऩमंत चारेर. Gorge
भध्मे भात्र COT ची खोरी २ भी. ठे लाली ल तऱरुॊ दी ऩण २ भी. अवाली.

(६)

नाराफाॊध शा वुध्दा ऩाझय तरालावायखाच उऩचाय अवल्माभुऱे नाराऩात्रात वाधायण ५ भी. आणण दोन्शी फाजूरा १५-१५ भी. अळा रयतीने

एकूण (१५+५+१५)=३५ भी. राॊफीत positive COT ठे लण्माव शयकत नाशी. उलारयत राॊफीत वीओटीचा आकाय शा १ भी. तऱरुॊ दीचा ल १ भी.
खोरीचा अवाला. ऩॉणझटीव्श वीओटीची खोरी शी कठीण खडकात ०.३० भी. आणण भऊ खडकात ०.६ भी. ऩमंत अवाली.

(७)

ऩाझय तरालाच्मा लयच्मा स्रोऩलय MWL+०.५ भी. ऩमंत २० वे.भी. जाडीचे दगडी अस्तयीकयण (वऩचीॊग) द्याले. अवे वऩचीॊग जसभनीभध्मे २०
वंभी खोर दकईंग (keying) कयाले.

(८)

नाराफाॊधावाठी भात्र MWL ऩमंत १५ वे.भी. जाडीचे वऩचीॊग द्याले. मा दठकाणी वुध्दा जसभनीभध्मे १५ वंभी. खोरीऩमंत दकईंग (keying) कयाले.

(९)

वाॊडला:- ऩाझय तराल, गालतराल, लनतराल मावाठी तरालाच्मा एका फाजूरा क्राॉदकटभध्मे वाॊडला फाॊधाला. शे क्राॉदकट १:३:६ (एभ-१०) दकॊला
१:४:८ मा प्रभाणात ४० भी.भी. (एभएवए) च्मा क्रळयने पोडरेल्मा खडीभध्मे आणण चाॊगल्मा लाऱू चा लाऩय करुन क्राॉदकट सभक्वयभध्मे सनभााण
करुन भजफूत पॉभालकाचा लाऩय करुन कयाले. मावाठी ७५ भी.भी. आकायाच्मा व्शामब्रेटय सनडरचा लाऩय कयणे फॊधनकायक कयण्मात मेत आशे .

क्राॉदकटभध्मे काभारा भजफूतीकयण आणण्माच्मा दृष्टीने ल खचा कभी कयण्माच्मा दृष्टीने १५० सभ.भी. आकायाचे दगडाचे तुकडे (प्रभ) २०
टक्क्माऩमंत टाकण्माव शयकत नाशी. ऩषसबॊती वुध्दा लयीर प्रकाये क्राॉदकटभध्मेच कयाव्मात.
(१०)

ऩषसबॊतीचा आणण वाॊडला सबॊतीचा ताॊवत्रक तऩळीर दे णा-मा वूचना लेगऱमा ऩरयऩत्रकाद्वाये वलतरयत कयण्मात मेतीर.

(११)

५ भी. उॊ चीच्मा गालतराल, लनतराल ल ऩाझय तरालाच्मा फाफतीत वाॊडव्माच्मा दठकाणी कठीण खडक रागरा अवेर तय क्राॉदकटभध्मे लेगऱा
वाॊडला फाॊधण्माची गयज नाशी. ऩषसबॊती फाॊधन
ू बयालाव स्थैमा आणाले.

(१२)

नाराफाॊधावाठी वलावाधायण ऩरयणस्थतीत ऩषसबॊती आणण वाॊडला फाॊधण्माची ऩध्दत नाशी. वऩचीॊगच्मा वशाय्माने बयालारा वाॊडव्माच्मा दठकाणी
वुयणषतता दे ण्मात मेते. एखाद्या दठकाणी वाॊडला दे ण्माची गयज आशे अवे ददवून आरे तय तो सनणाम कृ वऴ असधका-माॊनी त्मा वलबागातीर
अधीषक असबमॊता, रघुऩाटफॊधाये , स्थासनक स्तय (जरवॊधायण) माॊच्मा वल्ल्माने घ्माला. वाॊडव्माची ऩातऱी वॊकणल्ऩत ऩातऱीऩेषा खारी ठे ऊ
नमे. खारी ठे लल्माभुऱे अऩेणषत ऩाणी वाठा शोत नाशी ल नाराफाॊध शा लऱण फॊधाया शोतो आणण शे तू वपर शोत नाशी.

(१३)

फोडी, लनतराल ल गालतराल शे ऩाणी वाठवलण्माचे उऩचाय आशे त. मातून ऩाझय व्शाला अवे अऩेणषत नाशी. त्माभुऱे मा तरालाच्मा ऩूणा राॊफीत
ऩॉणझटीव्श वीओटी (positive COT) दे णे आलश्मक आशे .

(१४)

ऩाझय तराल, गालतरालाॊची गॉजावलयदशत बयालाची काभे अकुळर प्रकायात भोडत अवल्माभुऱे शी काभे जास्तीत जास्त २ लऴााभध्मे ऩूणा कयणे
गयजेचे आशे . दव
ु -मा लऴी दकॊला उसळयात उसळया सतव-मा लऴी गॉजा बरुन (घऱबयणी करुन) तराल ऩाणी वाठलून उऩमोगात आणणे आलश्मक
आशे .

(१५)

ऩशील्माच लऴी तरालात ऩाणी वाठलत अवताना तरालारा धोका सनभााण शोऊ नमे म्शणून तरालाची ऩाणी ऩातऱी ऩूणा वॊचम ऩातऱीऩेषा
(FRL) ऩेषा वाधायणत: ६० वं.भी. ने खारी ठे लण्माव शयकत नाशी. मावाठी केरेरी वाॊडव्मातीर खाच शी वाधायणत: वाॊडव्माच्मा अध्माा
राॊफीच्मा भमााददत अवाली. ऩदशल्मा लऴी तरालाभध्मे ऩाणी बयल्माचा अनुबल घेऊन दव
ु -मा लऴी न वलवयता शी वाॊडव्मातीर खाच ऩूणा ऩातऱी
ऩमंत कॉक्रीटभध्मे बरुन घ्माली. शी खाच जय बयरी नाशी तय तरालातीर ऩाणी वाठा शा तुरनेने फयाच कभी शोतो ल सनमोणजत राबाऩावून

आजूफाजूचे षेत्र लॊसचत याशते. अधीषक असबमॊता. रघुऩाटफॊधाये (स्था.स्तय) माॊनी त्माॊच्मा दौ-माभध्मे त्मा त्मा ऩरयवयातीर ऩाझय तरालारा
आलजून
ा बेटी दे लून लयीर वूचनाॊचे अनुऩारन झारे आशे दकॊला नाशी माची खात्री करुन घ्माली.
(१६)

ऩाझय तराल, गालतराल, लनतराल, फोडी आणण नाराफाॊध शी ऩाणी वाठवलण्माची वाधने आशे त. शी वाधने ज्मा दठकाणी डंगयाऱ बाग आशे
तेथे जास्त उतायाच्मा जसभनीलय फाॊधाली रागतात. जसभनीचा उताय शा जास्त अवतो अळा दठकाणी तुरनेने ऩाणी वाठा शा कभी अवतो,
आणण म्शणून अळा बागावाठीचे आसथाक भाऩदॊ ड (cost norms) शे लेगऱे अवालेत. माऩुढे ऩाझय तराल, गालतराल, लनतराल, फोडी ल नाराफाॊध

(१७)

माॊचे कॉस्ट नॉम्वा लयीर ताॊवत्रक वूचनाॊच्मा अधीन याशून ठयवलण्मात मालेत.

कोकण प्रदे ळात ऩालवाचे प्रभाण जास्त अवल्माभुऱे भातीच्मा बयालारा दोन्शी फाजूरा वऩचीॊग कयण्मात माले. कोकणातीर सवॊधद
ु ग
ू ा, यत्नासगयी
मा बागाभध्मे जाॊभ्मा खडकावायखा (laterite) ऩाझयणाया खडक आशे . फ-माचळा खोरीऩमंत वुध्दा आऩामा खडक रागत नाशी. त्माभुऱे अळा

दठकाणी तरालाच्मा ऩूणा राॊफीभध्मे कठीण जाॊभ्मा खडकाभध्मे वीओटीची खोरी १.२ भी. ते १.५ भी. ठे लण्माव शयकत नाशी. कदासचत अळा
ऩाझयणा-मा खडकाभुऱे त्मा बागातीर ऩाझय तराल शे जानेलायी अखेयऩमंत ऩण रयकाभे शोण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. काशी वलसळष्ट
ऩरयणस्थतीभध्मे १.२ भी./१.५ भी. ऩमंत ऩण बूस्तय जास्त ऩाझयणाया आशे अवे रषात आल्माव कामाकायी असबमॊता माॊनी अधीषक असबमॊता
माॊच्मा वल्ल्माने वीओटीची खोरी (२ भी.ते २.५ भी.ऩमंत) लाढवलण्माव शयकत नाशी. माच लेऱी त्मा तरालाच्मा कॉस्ट नॉम्वाकडे ऩण रष
दे णे गयजेचे आशे . ऩाझय शोऊच नमे म्शणून असधक तयतुदी करुन तरालाची दकॊभत लाढवलण्माची गयज नाशी. एका तरालातून ऩाझयणाये ऩाणी
त्माच्मा खारच्मा तरालात अडू न याशीर. अळा बागावाठी तरालाॊची भासरका शे उत्तय ठये र.
(१८)

ज्मा दठकाणी ऩाझय तरालाची ऊॊची १२ भी. ऩेषा जास्त मेईर अळा दठकाणचे काटछे द शे ऩाटफॊधाये खात्माच्मा भध्मलती वॊकल्ऩ सचत्र वॊघटना,
नासळक माॊच्माकडू न भॊजूय करुन घ्मालेत. काशी वलसळष्ट ऩरयणस्थतीत (under seepage जास्त अवणे, ऩामातीर भाती कभजोय अवणे इ.)
तरालावाठी लेगऱा काटछे द दे ण्माची गयज बावत अवेर, COT ची खोरी लाढवलण्माची गयज बावत अवेर तय वयऱऩणे ऩाटफॊधाये खात्माच्मा
भध्मलती वॊकल्ऩसचत्र वॊघटनेचा वल्रा घेण्माव शयकत नाशी.

(१९)

तरालाच्मा काटछे दाभध्मे दोन प्रकायच्मा भातीचा लाऩय कयण्मात आरेरा आशे . अऩामा भाती (गाबा) शी ऩाझय थाॊफवलण्मावाठी तय कलच
(केसवॊग) शे गाभ्मारा वॊयषण दे ण्मावाठी ल भाती बयालाव णस्थयता दे ण्मावाठी अवते. त्माभुऱे मा दोन प्रकायच्मा भातीच्मा लशन (रीड)
अॊतयाचा वलचाय करुन गाभ्माच्मा फाजूचा उताय (स्रोऩ) ठयलाला. अवे उताय ०.५ ते १ ऩावून ते १:१ ऩमंत वुध्दा याशू ळकतीर. गाभ्माची
भाथा रुॊ दी भात्र काटछे दाभध्मे दळावलल्मावायखीच याशीर.

(२०)

गाबा भाथा आणण कलच भाथा माभधीर उॊ चीतीर पयक काटछे दाभध्मे दळावलल्माप्रभाणे याशीर.

(२१)

Borrow pit चे तरालाच्मा u/s टोकाऩावून (heel) अॊतय खारीरप्रभाणे ठे लाले. अ) gorge portion भध्मे (७० भीटय, २० भीटय) - ३० भीटय

(२२)

फ) flank portion भध्मे ............................ १५ भीटय

वला प्रकायच्मा तरालाॊचे (ऩाझय तराल, गाॊलतराल, लनतराल, नाराफाॊध, फोडी) भोजभाऩ शे काटछे दाप्रभाणेच ददरे जाईर माची काऱजी घ्माली.
फॉयोऩीट ऩध्दतीने भाऩे घेतरी जाऊ नमेत.

(२३)

नाराफाॊधाच्मा फाफतीत कृ वऴ खात्माचे ददनाॊक २७.२.२००३ च्मा ऩरयऩत्रकाद्वाये वलतरयत केरेरी ऩाणरोट षेत्र वलकाव भागादसळाकेतीर वॊफसधत
बाग आता असधक्रसभत शोत आशे .

(२४) ऩाझय तराल, गालतराल, लनतराल इ. वॊफॊधात मा ऩरयऩत्रकात ददरेल्मा वूचनाॊ व्मसतरयक्त अन्म ताॊवत्रक तऩसळरावाठी ऩाटफॊधाये खात्माने
लेऱोलेऱी वलतरयत केरेल्मा ऩरयऩत्रकाचा आधाय घ्माला.
(२५) लयीर वला तरालाचे भातीचे काभ मोग्म त्मा गुणलत्तेचे कयणे फॊधनकायक कयण्मात मेत आशे . जसभनीलय layout दे लून तऱातून थयाथयाने (३०
वं.भी) ऩुयेळी दफाई (ऩाणी सळॊऩडू न) कयत लय जाणे आलश्मक आशे . गाबा ल कलचाचे काभ simultaneously कयाले. काभ कयताना गाभ्माचा
थय शा कलचाच्मा थयाच्मा दकॊसचत लय ठे लाला. दफाई ऩुयेळी झारी दकॊला नाशी माच्मा चाचण्मा घ्माव्मात. शी दफाई मोग्म ऩरयभाण (आलश्मक

density इतके) वाध्म शोईऩमंत कयाली. जलऱच्मा ऩाटफॊधाये खात्माच्मा ला इतय प्रमोगळाऱे ची मावाठी भदत घ्माली ल त्मावाठीचा खचा
योशमोभधून कयाला. बयालाची रुॊ दी २ भी. ऩमंत अवेर तेथे ८/१० power roller नी आलश्मक तेलढे passes दे लून दफाई कयाली. २ भी.ऩेषा कभी
रुॊ दीच्मा बागाची दफाई manual दकॊला hand roller ने कयाली. मोग्म दफाई वलना भातीकाभ शा भातीचा ढीग शोतो. तो जरवॊधायणाचा उऩचाय
शोत नाशी शे रषात ठे लाले.
(२६)

भातीकाभातीर

आकुॊचन/वकुॊचन

घट

(shrinkage)

लजा

कयण्मावाठी

ळावन

ऩरयऩत्रक,

ऩाटफॊधाये

वलबाग

क्र.

योशमो-

१०८७/६०९/८७/रऩा(२),ददनाॊक १६ दडवंफय १९८७ चा लाऩय कयाला.
योशमोच्मा काभालय वलळेऴत: उन्शाऱमात ऩाण्माची अडचण अवल्माभुऱे ल भजूय वॊख्मा पाय लाढते तेव्शा ऩाणी न भायता ल दफाई न कयता
काभे केरी जातात. त्मावाठी वॊकोचन घटीचे कभीत्कभी दय खारीरप्रभाणे धयण्मात मालेत. ददरेरे दय शे न्मुनतभ आशे त. प्रत्मषातीर
ऩरयणस्थतीप्रभाणे जास्त वॊकोचन घट अवू ळकेर ल त्माप्रभाणे घेण्माव काशी शयकत नाशी.
अ.क्र.
१
२
३

जरसळॊऩण ल वॊघनन
जरसवॊचन ल दफाई नाशी.
शरकी मॊत्र वाभुग्री (फैराॊनी/
भाणवाॊनी ओढण्माचा योरय इ.)
८-१० टनी योरय

भाती/ भऊ भुरुभ

कठीण भुरुभ/भऊ खडक

२५%

२०%

२०%

१५%

१०%

१०%

(२७) याज्मातीर जुन्मा ल नव्मा ऩाझय तरालाॊची ठऱक लैसळष्ठमावश भादशती एकवत्रत वॊकसरत व्शाली मावाठी भुख्म असबमॊता (स्था.स्त.), ऩुणे
माॊच्माकडे आऩाऩल्मा ऩरयषेत्रातीर भादशती ऩाठलाली ल माऩुढे ऩाठवलत जाली. तरालाॊद्वाये शोणाये वॊकणल्ऩत सवॊचन, वाॊडव्माची वलवगा षभता,
ऩाणी लाऩय, प्रबाल षेत्राची व्माप्ती, ऩाणीवाठा, उॊ ची, राॊफी इ. भादशती त्मात अवाली.
(२८)

सळलाम लयीर सनकऴ ऩूणा कयणा-मा जुन्मा ल नव्मा ऩाझय तरालाॊची लयीरप्रभाणे भादशती, अधीषक असबमॊता, धयण वुयणषतता वॊघटना,
नासळक माॊच्माकडे ऩाठलाली ल ऩाठवलत जाली. त्मा वॊघटनेकडे याज्मातीर धयणाॊचे णजल्शासनशाम "Register of Small Dams" ठे लण्मात मेते.
त्माना भादशती उऩरब्ध करुन ददल्माव ती नंदलशी अद्यमालत ठे लणे वुकय शोईर.

(२९)

षेवत्रम असधका-माॊनी असधषक असबमॊता (भाती धयणे), भध्मलती वॊकल्ऩसचत्र भॊडऱ, ददॊ डोयी योड नासळक-४, माॊच्माकडू न काटछे दाचे असधकचे
वॊच उऩरब्ध करुन घ्मालेत.
भशायाष्डाचे याज्मऩार माॊचे आदे ळानुवाय ल नाॊलाने.
वोफत :-

स्लाषयीत/-

१) तक्ता - १

(दद.भा. भोये )

२) काटछे द ऩृष्ठ १ ते १०

भुख्म असबमॊता ल वशवसचल (योशमो)

तक्ता - १
ऩाझय तराल, गालतराल, लनतराल, नाराफाॊध, फोडी माॊचा ताॊवत्रक तऩळीर
(ळावन ऩरयऩत्रक सनमोजन वलबाग,क्र. योशमो-२००३/प्र.क्र.१३९/योशमो-६, ददनाॊक २ जानेलायी, २००४ चे वशऩत्र)
भाती
बयालाची
अ.

तराला चा

क्र.

प्रकाय

नदीऩात्रा
ऩावून
जास्तीत
जास्त उॊ ची

वुयषा
भामा
(फ्री फोडा )
(भी)

भाथा
रुॊ दी

फाजूचा उताय (कलच)

(भी)

गाभ्माचा (शादटॊ ग)
फाजूचा उताय

गाबा
भाथा रुॊ दी
(भी)

वीओटी तऱ

ळेया

रुॊ दी (भी)

(भी)

१
१
२
३
४

२
ऩाझय
तराल
ऩाझय
तराल
ऩाझय
तराल
ऩाझय
तराल

U/S

D/S

U/S

D/S

ऩॉणझटी

ऩाळा

व्श

र

३

४

५

६

७

८

९

१०

११

१२

१३

५-६

१

२

२:१

२:१

०.५:१

०.५:१

१

२

१

C/S -१

६-९

१.५

३

२.५

२.२५

०.५:१

०.५:१

१

२

१

C/S२a/२b

९-१२

१.५

३

२.५ ते १

२.२५ ते १

-

-

१

२

१

C/S३a/३b

१२-१५

१.५

३

२.५ ते १

२.५ ते १

-

-

१

२

१

C/S४a/४b

५-६

१

२

२:१

२:१

०.५ ते १

०.५:१

१

२

१

C/S -५

झोनड्
५

वेक्ळन
गालतराल/
लनतराल/

फोडी
भानोझोन
वेक्ळन
६

गालतराल/

५-६

१

२

२:१

२.५:१

-

-

-

२

१

C/S -६

३

१

१

१.५:१

१.५:१

०.५ ते १

०.५ ते १

०.६

१

०.६

C/S -७

३

१

२

२:१

२:१

-

-

-

१

०.६

C/S -८

झोनड
(zoned)
नाराफाॊध

३-५

१

१.५

२:१

२:१

०.५ ते १

०.५ ते १

०.६

२

०.६

C/S -९

भोनोझोन
(Monozone)

३-५

१

२

२:१

२.५:१

-

-

-

२

०.६

C/S -१०

लनतराल
फोडी.
नाराफाॊध
७

झोनड
वेक्ळन
नाराफाॊध

८

९

१०

भानो झोन
वेक्ळन
(Mono
zone)
नाराफाॊध

ऩरयऩत्रक
वलऴम :- योजगाय शभी मोजना
नाराफाॊधाचे वुधायीत काटछे द
सनमोजन वलबागाचा ळावन सनणाम क्रभाॊक- योशमो -२००३/प्र.क्र.१३९/योशमो-६,
ददनाॊक २जानेलायी २००४ अन्लमे सनगासभत कयणेत आरेरे नाराफाॊधाचे वुधायीत काटछे द फॊधनकायक कयण्मात आरेरे आशे त. वदयशू ळावन

सनणामान्लमे फाॊधाचा फाजु उताय, भाथा रुॊ दी, भुक्तपऱीची उॊ ची तवेच अबेद्य सबॊतीचा फाजु उताय आणण ऩामातीर चयाचे आकायभान फदरण्मात आरेरे
आशे त. भात्र खारीर फाफीॊचे प्रचरीत सनकऴ, ऩद्धती आणण प्रासधकाय ऩुलीप्रभाणेच याशतीर.
१) जागेची सनलड.
२) ऩाणरोट षेत्र.
३) भोजणीची ऩद्धत.
४) अॊदाजऩत्रकाची ऩद्धत.
५) ऩामा वपाई.
६) वाॊडव्माची भाऩे सनणित कयणेची वूत्रे ल ऩद्धत.
७) वलवलध स्तयालयीर प्रचरीत वलशीत केरेल्मा ताॊत्रीक, प्रळावकीम ल आसथाक असधकाय
आणण जफाफदा-मा.
८) वलवलध स्तयालयीर तऩावणीचे भाऩदॊ ड.
९) प्रचरीत रेखा ऩद्धत.
१०) आसथाक भाऩदॊ ड.

उऩयोक्त फाफी व्मसतरयक्त ददनाॊक - २ जानेलायी, २००४ च्मा ळावन सनणामान्लमे फदर कयण्मात आरेल्मा फाफीॊच्मा अनुऴॊगाने वुधायीत भागादळाक
वूचना दे ण्मात मेत आशे त.
१) भुख्म फाॊध :(अ)

भुख्म फाॊधाच्मा प्रचरीत आकृ तीफॊधात फदर कयण्मात आरा अवुन ऩाणीवाठा उॊ चीचा ल फाॊधाच्मा कभार उॊ चीचा वलचाय करून एकुण वात
भॉडे र तमाय कयण्मात आरेरी आशे त. भॉडे र सनशाम ताॊवत्रक तऩसळर वोफतच्मा प्रऩत्रात दळावलरा आशे . प्रत्मष ळेत ऩरयणस्थतीनुवाय जे भॉडे र
ताॊवत्रक दृष्टमा मोग्म शोईर त्माची सनलड कयाली. मा भॉडे र व्मसतरयक्त इतय आकायभानाच्मा नाराफाॊधाचे काभ शाती घेण्मात मेलू नमे.

(आ)

फाॊधाच्मा ऩुलीच्मा फाजु उतायात फदर कयण्मात आरेरा आशे . आता १.२० ल १.५० सभटय उॊ चीच्मा ऩाणी वाठमावाठी (भॉडे र क्रभाॊक -१ ल २)
फाजु उताय १.५०:१ अवा सनणित कयण्मात आरेरा आशे . उलायीत भॉडे र क्रभाॊक-३ ते ७ वाठी फाजुउताय २:१ अवा सनणित कयणेत आरा आशे .

(इ)

भुक्तपऱीची उॊ ची आता वला उॊ चीच्मा फाॊधावाठी १.०० सभटय सनणित केरी आशे .

(ई)

ऩाणीवाठा उॊ ची १.२० ल १.५० सभटय अवेर त्मा फाॊधावाठी (भॉडे र क्रभाॊक-१ ल २) भाथा रुॊ दी १.०० सभटय अवून उलायीत वला उॊ चीच्मा
फाॊधावाठी (भॉडे र क्रभाॊक - ३ ते ७) भाथा रुॊ दी १.५० सभटय सनणित कयण्मात आरी आशे .

(उ)

फाॊधाचा फाजुउताय भाथा रुॊ दी आणण उॊ ची मानुवाय नारातऱातीर ऩामा रुॊ दी वोफतच्मा प्रऩत्रात दळावलरेरी आशे . प्रत्मष ळेत ऩरयणस्थतीनुवाय
प्रत्मेक ५ भीटय अॊतयालयीर फाॊधाच्मा उॊ चीनुवाय ऩामा रुॊ दी माच ऩद्धतीने सनणित करून ऩामाॊची आखणी कयण्मात माली.

२) अबेध्म सबॊत :अ) अबेध्म सबॊतीची भाथा रुॊ दी वला भॉडे रवाठी ०.६० सभटय सनणित कयण्मात माली.
आ) अबेध्म सबॊतीची उॊ ची उफाॊधाची एकुण उॊ ची- ०.५० सभटय इतकी सनणित कयण्मात माली.
इ) अबेध्म सबॊतीचा फाजु उताय वला भॉडे रवाठी १:१ अवा सनणित कयण्मात आरा अवून ऩामाची आखणी तवेच प्रत्मष भाती काभ कयताना
शाच फाजु उताय कामभ ठे लणेत माला.
३) वी.ओ.टी.:अ) वी.ओ.टी.ची राॊफी वला भॉडे रवाठी नाराऩात्रात ५ भीटय आणण दोन्शी फाजुव प्रत्मेकी १५ सभटय माप्रभाणे एकुण ३५ सभटय ठे लण्मात माली.
आ) वला भॉडे रवाठी फाजु उताय ०.५:१ अवा ठे लण्मात आरा अवून प्रत्मष ळेत ऩरयणस्थती नुवाय वीओटीची खोरी भऊ दकॊला कठीण खडका ऩमात
घेण्मात माली. भात्र अळीखोरी घेताॊना जसभनीच्मा ऩातऱीऩावून ०.५:१ उताय दे लून खडडमाच्मा तऱातीर रुॊ दी वोफतच्मा प्रऩत्रात
दळावलल्माप्रभाणे भॉडे र क्रभाॊक १ ल २ वाठी १ सभटय आणण उलायीत वला भॉडे रवाठी २ सभटय इतकी याशीर अवे ऩशाले. म्शणजेच प्रथभ खोरी
सनणित करून फाजू उतायाप्रभाणे खड्डमाची जसभन ऩातऱीलयीर रुॊ दी ठयलाली.

इ) लयीर 'फ' भध्मे नभुद केल्मा प्रभाणे सनधाायीत खोरीनॊतय फाजुउताय न दे ता वी.ओ.टी.ची खोरी कठीण खडकात ०.३० सभटय दकॊला भऊ खडक
अवेर तय ०.६० सभटय खोरीऩमात लाढवलण्मात माली.
४) वी.ओ.टी. (अॊळत् खोरीचा):- उऩयोक्त ३ भध्मे नभुद केरेल्मा वी.ओ.टी.च्मा ३५ सभटय राॊफीनॊतय दोन्शी काठाच्मा फाजुव ऩुयये ऴा ऩातऱीऩमातच्मा
राॊफीचा ल १ सभटय रुॊ दीचा ल १ सभटय अॊळत् खोरीचा वी.ओ.टी. घेण्मात माला. उऩयोक्त दोन्शी वी.ओ.टी.ची ऩामा रुॊ दीच्मा भध्मबागी कयण्मात माली.
५) वऩचीॊग :- १५ वं.भी. जाडीचे आणण ऩुयये ऴा उॊ चीऩमातच्मा दगडी अस्तयीकयण कयण्मात माले. भात्र अवे अस्तयीकयण कयताॊना ते जभीनीभध्मे १५
वे..भी. खोरीऩमंत दकईंग (keying) कयाले म्शणजेच वऩचीॊगची सतयकव उॊ ची घेताॊना त्मात १५ वं.भी. जास्तीची राॊफी सभऱवलण्मात माली.
६) टॊ चाईच्मा णस्थतीत दफाई कयण्मावाठी ऩाण्माची उऩरब्धता नवेर तय भाती ल भुरुभावाठी २५ ऽ वॊकोचन घट धयण्मात माली.
७) नाराफाॊधावाठी केरेल्मा काभाची भोजभाऩे फॉयोवऩट ऩद्धतीने न घेता ती काटछे दा प्रभाणेच घेण्माचे फॊधनकायक कयण्मात मेत आशे .

८) प्रचरीत ऩद्धतीत ४० ते ८० शे क्टय ल ८० ते ५०० शे क्टय अवे ऩाणरोटाचे दोन्शी गट यद्द कयण्मात आरे अवून आता दकभान ऩाणरोट षेत्र ४०
शे क्टय ल कभार ऩाणरोट षेत्र ५०० शे क्टय अवा एकच गट वला भॉडे रवाठी सनणित कयण्मात आरा आशे .
९) कोकण आणण ऩुणाा खो-मावाठी भागादळाक वूचना स्लतॊत्रणत्म सनगासभत कयण्मात मेतीर.
स्लाषयीत/वोफत :- लयीर प्रभाणे प्रऩत्र
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