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 पेंच प्रकल्ांतगयत ळािा मुख्य कालव्याचा संकल्पल्त भिसगय 90 Cumecs असुन
यािर नागपूर ि िंडारा भजल्ह्यातील एकुण 73900 हे के्षत्रािरील भसंचन अिलंबुन

आहे.

 तसेच कालव्याचा सा.क्र.8000 ते 8700 मी ि 8760 ते 8900 हा िाग Critical
Section असुन सदर िाग जास्त िरािातुन (Heavy Banking) जात आहे.

 या भिकाणी सियसाधारण िरािातंुन ग ती मोठ्या प्रमाणात होती ि या भिकाणी

भसंचनाचे िेळी कालव्याला शोध (Piping) लागुन 2 िेळा कालिा फुटीची घटना

घडली आहे.

 त्यामुळे कालव्याची सुरभक्षतता तसेच भजभित ि भित्त हाभन टाळण्याच्या दृष्टीने ि

भसंचनातील खोळंबा टाळणे ि पाझरे अंततः पाण्याचा नाश टाळण्याचे दृष्टीने या

भिकाणीकायमस्वरुपी उपाययोजना प्रस्ताभित करणे आिश्यक होते.

 त्यामुळे पेंच डािा कालव्याच्या वकमी 9 मधे्य Bitumionous Geomembrane

(BGM) च्या अस्तरीकरणाचे काम प्रायोवगक तत्वािर प्रस्ताभित करण्यात आले

होते.
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प्रायोवगक तत्वािर प्रस्तावित केलेले अस्तरीकरणाचे काम
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पेंच ळािा मुख्य कालिा - ठ क िैविषे्ठ ि काटचे्छद

लांबी 800 मी.

तळ रंदी 13 मी.

पुणय संचय पातळी 3.8 मी.

संकल्पल्त भिसगय 90 घमी / सेकंद

िेग 2 मी / सेकंद

Bed Slope 1 (V):7000 (H)

SidE Slope 1(V):1.5 (H)



पेंच ळािा कालिा वकमी ९ मधील कालिा फुटीच्या घटना-2014, 2018



 सदर कामाची भनभिदा प्रक्रीया पुणय करन उपरोक्त काम पेंच डािा कालव्याच्या सा.क्र.

8000 ते 8700 मी ि सा.क्र. 8760 ते 8900 मी भकमी 9 मधे्य या िागात जुन 2019 ला
सुर करन केिळ 15 ते 20 वदिसात अतं्यत कमी कालािधीत पुणय करण्यात आले.

 पेंच डािा कालिा या भिकाणी कालिा तळाचे खाली 7.5 मी र्रािामधे्य असुन या

भिकाणी BGM अस्तरीकरणाचे काम पुणय करण्यात आले आहे.

 सदर पुणय केलेले BGM अस्तरीकरण जिळपास 2700० चौ.मी. असुन अल्पस्तत्वातील

जलसेतु, गंुडर ी लघुकालव्याचा विर्भ वनयंत्रक, Slab Culvert ई बांधकामाचे सांध्याचे

भिकाणी तसेच जलसेतुच्या उर्ध्य ि भनम्न िागात करण्यात आले.

BGM अस्तरीकरणाचे पेंच ळािा कालिा येथील केलेल काम



 अस्तरीकरणा नंतर सन 2019-20 ि 2020-21 मधे्य २ िर्भ वसंचन करण्यात आले

असुन यािेळी कालव्यातुन 90 घन मी/सें महत्तम विसगभ सोडण्यात आला.

 सदर BGM अस्तरीकरण तसेच जलसेतु, भशर्य भनयंत्रक, Slab Culvert ई

बांधकामाचे सांध्यातुन कुिेही पाझर झाल्याचे आढळुन आले नाही ि त्यामुळे

अमूल्य पाण्याचा अपव्यय टाळता आला.

 याभशिाय BGM अस्तरीकरणाचे कामापुिी कालव्यामधुन होणाऱ्या पाझऱ्यामुळे

नभजकचे नाल्ांमधुन वदसुन येणारा पाण्याचा विसगभ पुणयपणे थांबल्याचे

भनदेशयनास आले.

 तसेच BGM अस्तरीकरणाचे Manning’s Coefficient (N) (0.012) हे संधानक
अस्तरीकरणापेक्षा कमी असल्यामुळे घर्यण कमी होऊन परीणामी भसंचनादरम्यान

पाण्याचा प्रिाहाचा िेग (velocity) यामधे्य िाढ झाल्याचे भनदेशयनास आले ि

त्यामुळे कालव्याच्या पाण्याच्या प्रिाहाची उंचीमधे्य घट झाल्याचे भदसुन आले.
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वसंचन आितभनाचे दरम्यान वनदिभनास आलेल्ा बाबी



 पेंच डािा मुख्य कालव्याच्या सा.क्र. 8000 मी ते 8700 ि 8760 मी ते 8900 मी. िर

करण्यात आलेल्या B.G.M. अस्तरीकरणाच्या कामािर प्रत्यक्ष कायय्थळी वनरीक्षण

करण्यात आले.

 तसेच Bitumionous Geomembrane (BGM) अस्तरीकरण कुिेही क्षवतग्रस्त

झाल्ाचे आढ ुनआले नसुन सदर अस्तरीकरणाचे काम सुल्प्थतीत आहे.

 BGM केलेलया भिकाणी Burrowing बी करणाऱ्या प्राण्याद्वारे कुरतडण्याचे

प्रकार आढळुन आले नाहीत. उन्हाळ्यातील उन्हामु े ि उष्ण िातािरणामु े

BGM Lining िर अद्यापपयंत कुिलेही भिपरीत पररणाम आढळुन आले नाही. 7

BGM अस्तरीकरणाची सद्यःस्थथती



 दोन िर्ाभपुिीची BGM कालव्याची profile ि सद्यः्थीतीची BGM कालव्याची

profile यामधे्य फारसा बदल झालेला नाही. तसेच, कालव्याच्या SR / IP बाजूची

fixity अबाभधत असुन सुल्प्थतीत आहेत.

 BGM अस्तरीकरणाचे Soldering कलेले जोड कायय्थळी तपासण्यात आले असुन

सुल्प्थतीत आहेत. गुरे, ढोरे तसेच गुराखी ईत्यादी द्वारे BGM अस्तरीकरणाच्या

पृष्टर्ागास इजा झालेली नाही.
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BGM अस्तरीकरणाची सद्यःस्थथती



 BGM अस्तरीकरणाची जाळी / रंग / flexibility ई.. मधे्य फारसा बदल भदसून

आला नाही

 BGM अस्तरीकरणािर कुिेही झाळे झुळपे अथिा गित िाढल्याचे आढळुण आले

नाही.

 सियसाधारणपणे आजभमतीस BGM अस्तरीकरण पुणयपणे सुस्थथतीत असुन

भसंचनादरम्यान अभतशय चांगल्या पद्धतीने कालव्याचे कायायन्वयन सुर आहे.
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BGM अस्तरीकरणाची सद्यःस्थथती



 सदरील Bitumionous Geomembrane (BGM) मधील अस्तरीकरण अतं्यत

उपयुक्त तसेच तांवत्रक दृष्ट्या ि संरचनेच्या दृष्टीने सक्षम ि बांधकामास सुलर्

असल्याने भसंचन सुर असलेल्या कालिे प्रणालीिरील अस्तरीकरणाकरीता उपयुक्त

पद्धतआहे.

 याबाबत पेंच प्रकल्ाच्या डाव्या कालव्यासािी Bituminous Geomembrane

(BGM) या तंत्रज्ञानाच्या केलेल्ा िापराच्या अनुरं्गाने अहिाल सादर करण्यात

आला आहे.

 तसेच Bituminous Geo-membrane (BGM) द्वारे कालव्यास अस्तरीकरणाचा

जलसंपदा भििागाच्या सामाईक दरसुचीमधे्य समाविष्ट करण्याची विफारस

करण्यात आली असुन येत सदर बाबीचे भिसृ्तत दर पृथःकरण सामाईक दरसुची

सभमतीच्या मंजुरीस्ति सादर करण्यात आली आहे.
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जलसंपदा विर्ागाच्या सामाईक दरसुचीमधे्य BGM 
अस्तरीकरणाचा अंतर्ाभि



 नाविण्यपुणभ तंत्रज्ञानाची ल्पिकारण्यासािीच्या गिीत शक्ती प्रदत्त सभमतीची

भशफारस ि भिदिय पाटबंधारे भिकास महामंडळाकडुन प्राप्त अहिालानुसार

भदनांक-09/07/2021 रोजी खालीलप्रमाणे परीपत्रक भनगयभमत करण्यात आले आहे.

“जलसंपदा भििागांतगयत कालिा अस्तरीकरण कामासािी Bituminous

Geomembrane (BGM) तंत्रज्ञानाचा अिलंब करण्याकरीता सभिस्तर

तांभत्रक माभहतीच्या आधारे आवथभक व्यिहायभता तपासुन भििागिार /

एकभत्रत दरसुचीमधे्य सदर बाबीचा समािेश करण्यात यािा ि

आिश्यकतेनुसार कायभके्षत्रािर कामकाज करण्यास हरकत नाही”
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िक्ती प्रदत्त सवमतीची विफारस



 तांभत्रक माभहतीच्या आधारे आभथयक व्यिहाययता तपासण्याचे दृष्टीने सभिस्तर अंदाजपत्रके

तयार करणे आिश्यक आहे. त्याकरीता के्षत्रीय परील्प्थतीनुसार hearting and
casing material यांची उपलब्धता, िहन अंतर ई यामधे्य बदल होऊ शकतो ि

त्यामुळे CC Lining ि BGM Lining यांची आभथयक तुलना के्षवत्रय परीस्थथतीनुसार

िेगिेगळी असल्यामुळे BGM Lining च्या कामाचा अिलंब करण्याबाबतचा भनणयय

प्रादेविकस्तरािर घेणे अपेभक्षत आहे.

 सियसाधारणपणे कालव्याच्या र्राि र्ागाकरीता BGM Lining तांभत्रक दृष्ट्या जास्त

उपयुक्त असल्याचे भनदशयनास येते.

 खोदाई र्ागातील (Cutting) अच्छीद्र (impervious) स्तराच्या िागातुन जाणाऱ्या

कालव्याकरीता BGM थेट टाकता येणे शक्यआहे.

 काळ्या मातीच्या (Black cotton soil) िागामधे्य BGM lining चा िापर करणे

तांत्रीक दृष्ट्या जास्त उपयुक्त िाटते.

 BGM Lining पुणयपणे अच्छीद्र ( Permeability 10-14 m/sec) असल्यामुळे

कालव्यातुन होणारा पाझर पुणयतः थाबभिता येऊ शकतो.

 देखर्ाल दुरुस्ती ही तुलनात्म्क दृष्टया जास्त सोपी ि वकफायतिीर असल्याचे
भदसुन येते.
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वनष्कर्भ



LAST WORDS …

13Sliding of Retaining Walls in KM 21, 32 of Gosikhurd Right Bank Canal
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