
खारभमूी योजनाांच्या बाांधाचे सुधारीत सांकल्पन 
व ताांत्रिक मानके  

महाराष्ट्र शासन 
जलसांपदा त्रवभाग 

शासन त्रनणणय क्रमाांकः त्रनणणय 2013/(91/2013)/खारभमूी 
मांिालय, मुांबई - 400 032 

तारीख: 12/3/2013 

वाचा  
1) त्रनणणय क्रमाांक : केएलडी 1088/(239/88)/खारभमूी, त्रद. 13 आक्टोबर, 1988 
2) शासन पत्ररपिक क्र. खाभयूो/1092/(374/92)/खारभमूी, त्रद. 27/1/99 
3) शासन त्रनणणय क्रमाांकः त्रनणणय 1099/(442/99)/खारभमूी, त्रद. 4/10/2000 

प्रस्तावना  
राज्यात खारभमूी योजनाांचे सांकल्पन करताांना त्रवचारात घ्यावयाच्या ताांत्रिक मानकाबाबत 

शासन त्रनणणय क्रमाांक : केएलडी 1088/(239/88)/खारभमूी, त्रद. 13 आक्टोबर, 1988 अन्वये सूचना 
त्रदलेल्या होत्या.  त्यानांतरच्या काळात राज्यात ब-याांच खारभमूी योजनाांच्या बाांधाची कामे पूणण करण्यात 
आली.  सांदभीय शासन त्रनणणयानुसार त्रवत्रहत करण्यात आलेल्या खारभमूी योजनाांच्या बाांधाच्या ताांत्रिक 
सांकल्पनामध्य ेअत्रधक सुसतू्रिकरणाची  व सुधारणाांची आवश्यकता वाटल्याने मुख्य अभभयता, पाटबांधारे 
त्रवभाग, कोकण प्रदेश, मुांबई  याांच्या अध्यक्षतेखाली जानेवारी, 1990 मध्ये एका सत्रमतीची स्थापना 
करण्यात आली होती.  या सत्रमतीने आपला अहवाल शासनास सादर केला असून त्यात खारभमूी 
त्रवकास योजनाांच्या बांधा-याांच्या बाांधाचे सांकल्पन व रचना या सांबांधी त्रशफारशी केल्या होत्या. सदर 
त्रशफारशी  शासनाने तत्वत: स्स्वकारल्या  असून त्यानुषांगाने उपरोक्त त्रदनाांक 27/1/99 च्या शासन 
त्रनणणय त्रनगणत्रमत  करण्यात आला होता.  तसेच ई.ई.सी. सल्लागार सत्रमतीने ई.ई.सी. टप्पा 2 मधील 
योजनाांसाठी माथा पातळी,  माथा रां दी  व अश्मपटल याबाबींसाठी केलेल्या त्रशफारशी सवण खारभमूी 
योजनाांसाठी स्स्वकारण्यात येत असून त्यानुषांगाने उपरोक्त शासन त्रनणणयात अांशत: बदल करन या 
शासन त्रनणणयान्वये खालील प्रमाणे एकत्रित सूचना  उपरोक्त सांदभण क्र. 3 अन्वये देण्यात आले होती.   
तथात्रप, सद्य:स्स्थतीत खारयोजनेचे अांदाजपिक तयार करताांना बहुताांशी अांदाजपिकात क्षते्रिय 
कायालयाकडून माती व मुरम बाहेरन आणण्याचे प्रस्तात्रवत करण्यात येत असल्याचे त्रनदशणनास येत 
आहे.  तसेच अनेक खारभमूी योजनाांचे नुतनीकरणाचे अांदाजपिक  मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर 
केली जात आहे.  काही प्रकरणात योजनेचा बाांध खाडीतील पाण्याच्या लाटाांमुळे वारांवार कमकुवत 
होणे अथवा वाहून जात असल्याचे या प्रस्तावावरन प्रकशाने  त्रनदशणनास आले आहे.  तेव्हा खारभमूी 
योजनाांतगणत बाांधाचे दबाई व्यवस्स्थत करणे आवश्यक त्रदसते.  त्याअनुषांगाने त्रदनाांक 4/10/2000 च्या 
शासन त्रनणणयामध्ये काही सुधारणा करणे शासनाच्या त्रवचाराधीन होते.  तेव्हा त्रदनाांक 4/10/2000 च्या 
शासन त्रनणणयात अांशत: बदल करन एकत्रित सूचना पुढील प्रमाणे प्रस्तुत करण्यात येत आहे. 
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शासन त्रनणणय  
1) सांरेखन :-  भत्रवष्ट्य काळात योजनाांचे त्रवस्तारीकरण होण्याची शक्यता लक्षात घेवून बांधारे सांरेखन 

कराव.े  बाांधाच ेसांरेखन शक्यतो सरळ रेषेत असाव.े  

2) माती काम :-  मातीच्या प्रथम थराची सुरवात करण्यापवूी बाांधाची बठैक झाडा झुडपाांपासून सांपणूणपणे 

साफ करावी. बाांधाच ेबाांधकामात मातीच्या लहान भपडाचा उपयोग करावा व प्रत्येक थर सलगपणे  0.20 

मी. जाडी पयंत टाकून त्याांची दबाईसाठी आवश्यक काळजी घेण्यात यावी.  

3) माथा पातळी :- बाांधाच्या माथ्याची पातळी  मागील 20 वषातील उच्चतम भरतीच्या पातळीपेक्षा तसेच 

सवोच्च परू पातळीपके्षा मुख्य समदु्र/मुख्य खाडी लगत योजनाांसाठी 1.50 मी. व इतर योजनाांसाठी 

1.00 मी. ने जास्त असावी.   

4) माथा रां दी :- बाांधाच्या माथ्याची रां दी 3.00 मी. असावी.  

5) बाजू उतार :- बाांधाच्या बाजूचा उतार खालील प्रमाणे असावते. 

अ.क्र. त्रजल्हा 4 मी. उांची पयणत 
 

4 मी. उांची पेक्षा जास्त 
 

  खाडीकडील शेताकडील खाडीकडील शेताकडील 
अ ठाणे 1.50:1 1.50:1 2.50 :1 2.00:1 
ब रायगड 1.50:1 1.50:1 2.50 :1 2.00:1 
क रत्नात्रगरी 2.00:1 1.50:1 2.00:1 1.50:1 
ड भसधुदुगण 2.00:1 1.50:1 2.00:1 1.50:1 
 

6)  दबाई :- बाांधाची भरावाच्या कामात  प्रमाणकाप्रमाणे  दबाई यांिाच्या सहाय्याने दबाई करावी.  सदर दबाईमुळे 

95 % प्राक्टर घनता प्राप्त झाली असल्याच े गणुत्रनयांिण त्रवभागाकडून क्षेत्रिय चाणणीव्दारे खािी करावी.  

बाांधाची उांची 10 मी. पेक्षा जास्त असल्यास बाांधाच्या छेदाचे सांकल्पन सरळ वतुणळ पध्दतीने कराव.े  

7) तसेच सांधानकाची सधु्दा गणुत्रनयांिण प्रयोग शाळेतून चाचणी करन घेणे आवश्यक आहे. 

8) पदाग्र  (Rock Toe) :- बाांधाच्या स्स्थरत्वाच्या दृष्ट्टीने जथेे दलदल आहे. अशा बाांधाच्या भागात पदाग्र असाव.े  

इतर भागात पदाग्राची तरतूद वगळण्यात यावी.  

9) अश्मपटल :- बाांधाच्या खाडीकडील पणूण बाजू व शेतीकडील बाजूस महत्तम परू पातळीपयंत 0.20 मी. 

जाडीचे अश्मपटल असाव.े  शेतीकडील उवणरीत उतारावर गवताचे अस्तरीकरण कराव.े  
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10) अश्मपटलाखालील तळपट :-  जथेे मुरम उपलब्ध होण्यास अडचणी आहेत व आर्थथकदृष्ट्टया त्रकफायतशीर 

होत नसेल तेथे अश्मपटलाच्या खाली मुरमाच्या तळपाटाची तरतूद वगळण्यात यावी.  

11) माथामुरम तळपाट :- जथेे मुरम उपलब्ध् ा आहे व आर्थथकदृष्ट्टया त्रकफायतशीर आहे.  त्यात्रठकाणी बाांधाच्या 

माथ्यावर 0.30 मी. जाडीच्या तळपाटाची तरतूद करण्यात यावी. 

12) हेडर स्टोन :- खाडीकडील बाजूच्या अश्मपटलामध्ये हेटर स्टोन ठेवाव.े हेडर स्टोन अश्मपटलाच्या पषृ्ट्ठ 

भागाचे बाहेर 15 -  20 स.ेमी. येणे आवश्यक आहे व 4 ते 5 च..मी. ला 1 अस ेत्याचे प्रमाणे असाव.े त्याचप्रमाणे 

2 ओळीतील लांवाांतर 1.50 मी. पके्षा जास्त असू नये.  

13) दगडी प्रक्षेणी (Stone bund projection) : - नदीच्या भागात बाांधाच्या सांरक्षणासाठी दगडी प्रक्षेणीचे बाांधकाम 

ज्या त्रठकाणी शक्य आहे व आर्थथकदृष्ट्टया त्रकफायतशीर आहे.  त्या त्रठकाणी कराव.े   

14) लाभव्यय गुणोत्तर :- खारभमूी योजनेचा बाांध आर्थथकदृष्ट्टया त्रकफायतशीर आहे हे दशणत्रवण्यासाठी लाभव्यय 

गुणोत्तराची गणणा आवश्यक आहे.  

खारभमूी योजनाांचा प्रस्ताव तयार करताांना तसेच अस्स्तत्वात असलेल्या बांधा-याच्या  दुरस्तीचा प्रस्ताव  

तयार करताांना वरील सचूनाांचा काटेकोरपणे त्रवचार करावा. 

सदर शासन त्रनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201303121051120927 असा आहे. हा आदेश 
त्रडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांत्रकत करन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 ( ज.प्र.जहात्रगरदार ) 
 शासनाचे अवर सचचव 
 
प्रत, 

1. प्रधान सत्रचव (जलसांपदा), जलसांपदा त्रवभाग, मांिालय, मुांबई 
2. मुख्य अत्रभयांता (दवप्र) व सहसत्रचव, जलसांपदा त्रवभाग, मांिालय, मुांबई 
3. उप सत्रचव (ल.पा.), जलसांपदा त्रवभाग, मांिालय, मुांबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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4. अवर सत्रचव (खारभमूी), जलसांपदा त्रवभाग, मांिालय, मुांबई 
5. उप अत्रभयांता (खारभमूी), जलसांपदा त्रवभाग, मांिालय, मुांबई 
6. मुख्य अत्रभयांता, (जलसांपदा),जलसांपदा त्रवभाग, मांिालय, मुांबई 
7. अत्रधक्षक अत्रभयांता तथा प्रकल्प सांचालक, खारभमूी त्रवकास मांडळ, ठाणे 
8. कायणकारी अत्रभयांता, खारभमूी त्रवकास त्रवभाग,ठाणे 
9. कायणकारी अत्रभयांता, सवके्षण अन्वषेण त्रवभाग, पेण, त्रज. रायगड 
10. कायणकारी अत्रभयांता, खारभमूी त्रवकास त्रवभाग, कणकवली त्रज. भसधुदुगण 
11. कायणकारी अत्रभयांता, खारभमूी त्रवकास त्रवभाग, रत्नात्रगरी 
12. खारभमूी कायासन, सांग्रहाथण.  
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