सिमेंट बंधारा
गावाजवळ असलेल्या ओढ्या नाल्या नदीवर अनेक ठिकाणी ठसमेंटचे बंधारे असतात.
हे बंधारे म्हणजे सलग भीत
ं असते व के टी प्रमाणे याला दारे नसतात. अनेक वर्षे दे खभाल दु रूस्ती
नसल्याने बंधायाा च्या भीत
ं ी मागे पाण्याबरोबर वाहून आलेले दगड गोटे वाळू माती साचून पाणी सािवण्याची
जागा कमी कमी होत जाउन शेवटी बंधायाा च्या भीत
ं ी एवढा गाळ सािून बंधारा ठनकामी होतो व पाणी
साित नाही. पण बंधायाा ची भीत
ं नीट ऊभी असते . पाणी सािवता येत नसल्याने त्या मुळे पावसाळ्या नंतर
भाजी ठपके घेता येत नाहीत.
ज्ां च्या गावाजवळ असे ठसमेंटचे बंधारे ठनरूपयोगी झालेले आहे त त्यां नी तसा मेसेज इथे टाकावा
के टी बंधारा
गावाजवळ असलेल्या ओढ्या नाल्या नदीवर अनेक ठिकाणी के टी बंधारे असतात. पण के टी ची दारे
नसल्याने पाणी सािवता येत नाही व वाहून जाते त्या मुळे पावसाळ्या नंतर भाजी ठपके घेता येत नाहीत.
ज्ां च्या गावाजवळच्या के टी अशा प्रकारे ठनरूपयोगी झाल्या आहे त त्यांनी तसा मेसेज इथे टाकावा
बंधायाा जवळ जाउन लोकेशन पािवा. व फोटो पािवा.
साधारणपणे भीत
ं ठकती ऊंच आहे ?
साधारणपणे ठकती गाळ सािला आहे ?
भी ंतीची लाबी ठकती आहे ?
जागा कोरडी व्हायला कोणचा मठहना उजाडतो?
तुमच्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाचे तसेच ग्रामसेवकाचे नाव व नंबर द्या
के टी व सिमेंट बंधार्ााची पहाणी
...ही पहाणी संस्थेतफे आहे . सरकारी नाही
...फक्त ज्ाच्या कडे स्माटा फोन व फोनवर इं टरनेट आहे व ज्ां ना हे नीट वापरता येते त्यानाच हे काम
जमेल.
...काम असे आहे
.....डोंगराळ भागातून अनेक छोटे मोिे ओढे नाले वहात येऊन शेवटी नदीला ठमळतात. अशा ओढ्या
नाल्यावर के टी व ठसमेंट बंधारे बां धलेले असतात ज्ामुळे पाणी सािवण्याची सोय होते.
पण अनेकदा के टी चे दरवाजे नसतात त्यामुळे काही फायदा होत नाही. तसेच ठसमेंट बंधारे पण दगडगोटे
व गाळ सािून भरून जातात व पाणी साित नाहा. ऊलट पाणी शेतात ठशरून नुकसानी होते .
...अशा के टी व बंधारे दु रूस्त केल्यास त्याचा फायदा पाण्यासािी होतो.
....त्या सािी ही पहाणी आहे .
....ही पहाणी कशी करायची याचे 4 तासाचे टर े नीग द्यायची माझी तयारी आहे .
....टोकावड्याच्या फाॅरे स्ट ऑफीसमधे करता येईल.
...टर े ठनंग नंतर मी कोणत्या ओढ्याची पहाणी करायची ते सां गेन.
...10 जणां ची तयारी असेल तर तशी इथे नावे द्या

टर े ठनंग झाल्यावर प्रतयेकाने आपापल्या सोईप्रमाणे करायचे आहे . ठडसेंबरच्या आत संपवायचे
कोणालाही आपल्याच पाण्याची माठहती गोळा करावी वाटत नाही का ?
बरे स्माटा फोन ,इं टरनेट वगैरेची जरूरी नाही अशी योजना केली तर मग कोणाला उत्साह आहे का ?
गावोगावी ओढ्यावर नाल्यावर तसेच नद्यां वर दोन प्रकारचे बंधारे असतात. सवासाधारणपणे आपण या
दोन्ही बंधाऱ्याला केटी असे च म्हणतो. परं तु प्रत्यक्षामध्ये हे दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे बंधारे आहे त. एका
प्रकारच्या बंधाऱ्याला केटी बंधारा म्हणजेच कोल्हापूर टाईप बंधारा असे म्हणतात तर दु सऱ्या प्रकारच्या
बंधाऱ्याला ठसमेंट बंधारा असे म्हणतात
तुम्हा सवाां ना ही माठहती असेलच पण परत एकदा ऊजळणी करायला हरकत नाही.
या दोन्ही प्रकारच्या बंधाऱ्याची थोडीशी माठहती इथे घेऊ.
प्रथम केटी बंधारा म्हणजेच कोल्हापूर टाईप बंधारा. केटी बंधाऱ्याची ठभंत ही सलग नसते . तर ठतला मध्ये
मध्ये गप असतात म्हणजेच ठभंती मध्ये मोकळी जागा सोडलेली असते . या मोकळ्या जागेमध्ये जरूरीप्रमाणे
दारे बसवण्याची सोय केलेली असते. सवासाधारणपणे ही दारे लोखंडाची ठकंवा ठसमेंटच्या फळां ची
असतात. केटी बंधाऱ्यां ची कल्पना सवासाधारणपणे सरत्या पावसाळ्याचे पाणी सािवणे याकडे आहे . भर
पावसाळ्यामध्ये केटीची दारे सताड उघडलेली असतात ठकंवा काढून िे वलेली असतात ज्ामुळे पावसाचे
जोरात वाहत येणारे पाणी ठभंती मधल्या मोकळ्या जागां मधून सरळ पुढे ठनघून जाते व केटी मागे पाणी
साित नाही तसेच ठभंतीला पण धोका पोहोचत नाही. सरत्या पावसाळ्यामध्ये मात्र ही दारे परत लावली
जातात त्यामुळे या दाराच्या मागे सरत्या पावसाळ्याचे , डोंगरां मधून हळू हळू पाझरत येणारे पाणी सािू
लागते व शेवटी हळू हळू केटी भरते . या केटी मध्ये भरलेले पाणी पुढच्या पावसाळ्यापयांत ठटकण्याची
अपेक्षा असते .
केटी बंधाऱ्यां मध्ये वेळच्यावेळी दार लावणे आठण वेळच्या वेळी ते काढून टाकणे हे सवाा त महत्त्वाचे आहे
सवासाधारणपणे जून मठहन्यामध्ये पावसाळ्याच्या आधी दारे काढून टाकतात व ऑक्टोबर मठहन्यामध्ये दारे
परत लावून केटी बंद करतात. केटीची दारे अवजड आठण मोिी असल्यामुळे ती लावणे व काढणे हे थोडे
ठजठकरीचे काम आहे . परं तु ही दारे जर वेळी लावली नाही ठकंवा काढली नाहीत तर केटी चा उपयोग शून्य
आहे . ही दारे लावणे आठण काढणे याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीकडे असते . ग्रामपंचायतीने हे काम
वेळोवेळी नीट केले तर केटीच्या मागे पाणी सािे ल व त्याचा उपयोग वेगवेगळ्या कामासािी करता येईल.
अनेकदा ही लोखंडाची दारे गंजून जाऊन ठनकामी होतात व नंतर कोणी दारे बनवत नसल्यामुळे केटी
वाया जाते. दारे बनवणे व ती नीट सां भाळणे तसेच वेळोवेळी लावणे याच्यापेक्षा केटी सािी दु सरी
कोणतीही गोष्ट महत्त्वाची नाही. अनेकदा ग्रामपंचायती दारे करीत नाहीत व त्यामुळे केटी वाया जाते .
दु सयाा प्रकारचा बंधारा म्हणजे ठसमेंट बंधारा.
ठसमेंट बंधारा ही एक सलग ठभंत असते या ठभंती मध्ये केटी प्रमाणे मध्ये मध्ये गप ठकंवा मोकळी जागा
नसते त्यामुळे या ठभंतीमागे नेहमी पाणी असते . पावसाळ्यात तर असतेच असते आठण नंतर जसे जसे
पावसाळा कमी होईल तसे तसे पाणी कमी होत जाते . त्यामुळे ठसमेंट बंधायाा ला केटी इतके काम नसले
तरीसुद्धा ठसमेंट बंधाऱ्यामध्ये हळू हळू ठभंतीच्या मागे ठचखल माती दगड वाळू वगैरे गोष्टी जमा होऊन
ठसमेंट बंधाऱ्याची पाणी सािवण्याची क्षमता हळू हळू कमी होते व शेवटी तर काहीच पाणीसाठ्यात नाही

अशी होते. त्यामुळे केटीसािी दरवाजे नीट िे वणे व्यवस्स्थत लावणे वेळोवे ळी काळजी घेणे हे महत्त्वाचे
काम तर ठसमेंट बंधाऱ्यासािी गाळ झालेला वेळोवेळी काढून टाकणे हे महत्त्वाचे काम.
केटी बंधारा तसेच ठसमेंट बंधारा यां चा अजून एक प्रश्न म्हणजे त्याच्यामधून गळती होते. ही गळती होण्याचे
एकच कारण आठण ते म्हणजे या ठभंती बां धताना ठनकृष्ट प्रतीचे काम केल्यामुळे ही गळती होते .
कोणते ठसमेंट बंधारे गाळ काढून पाणी क्षमता वाढवण्यासािी योग्य आहे त बरे ?
मला वाटते बंधारे असे असावेत की
1. ज्ाच्या मधून पाणी अठजबात गळत नाही. गळके बंधारे हा जास्त मोिा प्रॉब्लेम आहे तो सोडल्याठशवाय
त्यातील गाळ काढण्यामध्ये जास्त काही पॉईन्ट नाही. कारण जे पाणी सािे ल ते सगळे गळू न जाणार आहे .
2. मुख्य म्हणजे त्या बंधाऱ्याच्या मागे सािलेल्या पाण्याचा काहीतरी चां गला जबरदस्त उपयोग असे ल तरच
या बंधाऱ्यां चा काही फायदा आहे . असे उपयोग कोणते असतील ?
.....पठहला म्हणजे त्या बंधाऱ्याच्या पाण्यावर जर शेजारच्या शेतकऱ्यां ना काही भाजीपाला वगैरे करता येत
असेल पावसाळ्यानंतरच्या काळामध्ये तर त्या पाण्याचा चां गला उपयोग होईल व थोडीशी कमाई पण
होण्याची शक्यता आहे
.....दू सरा उपयोग म्हणजे जर त्या बंधाऱ्याच्या पाण्यामधून एखाद्या गावाची ठपण्याच्या पाण्याची व्यवस्था
होत असेल तरी तो चां गला उपयोग आहे . तसेच जनावरां ना ठपण्यासािी सुद्धा.
....ठतसरा उपयोग म्हणजे अनेक गावात धुणी धुवायला पाणी नसते तर ते जरी पाणी ठमळाले तरी त्याचा
उपयोग आहे .
....आठण तसे बघायला गेले तर पाणी अडवणे आठण सािवणूक करणे हा एक उपयोग आहे च आहे परं तु
सवासाधारण लोकां ना नुसतं पाणी आडवणे हा काही फारसा चां गला उपयोग आहे असे वाटत नाही त्यामुळे
याला फारसा सपोटा होत नाही.
थोडक्यात असे बंधारे ठनवडावेत की ज्ामुळे त्या पाण्यावर आजूबाजूच्या शेतकऱ्यां ना भाजीपाला वगैरे
करता येईल हा सवाा त उत्तम उपाय आहे .
3. तसेच बंधारा असा असावा की ज्ाच्या ठभंतीमागे बऱ्याच अंतरापयांत मोकळी जागा आहे ज्ामधे पाणी
सािू शकते. ठचंचोळी जागा असून उपयोग नाही कारण त्याच्यामध्ये जास्त पाणी सािणार नाही. मोकळी
जागा असेल तर त्यातला गाळ काढल्यानंतर भरपूर पाणी सािे ल असा बंधारा ठनवडावा.
4. चौथी गोष्ट म्हणजे बंधाऱ्यातील गाळ काढल्यानंतर तो कोिे तरी टाकावा लागतो. तो गाळ लां ब वाहून
न्यावा लागला तर गाळ काढण्याचा खचा वाढतो. त्यामुळे गाळ जवळच टाकता आला तर उत्तम. त्यामुळे
जवळपासच्या शेतकऱ्यां ची त्यां च्या जठमनीवर गाळ टाकून घेण्याची संमती असली पाठहजे नाहीतर गाळ
काढून सुद्धा तो टाकावा कोिे हा फार मोिा प्रश्न ठनमाा ण होतो

वरील चार गोष्टींचा ठवचार करून बंधारा ठनवडल्यास त्यातील गाळ काढणे हे फायदे शीर होऊ शकते .
गाळ काढणे सोपे जाते . तो कुिे तरी टाकणे सोपे जाते . तसेच जे पाणी सािे ल त्याचा उपयोग चां गला होऊ
शकतो आठण ज्ाचा उपयोग होतो तीच गोष्ट नीट ठटकते . त्यामुळे या चार गोष्टी लक्षात िे वाव्यात
िरकारी ऑफीि व सिमेंट बंधारे
ठसमेंट बंधारे बां धणारे अने क सरकारी ठवभाग आहे त. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारची ठडपाटा मेंट हे बंधारे
बां धत असतात. त्यामुळे प्रत्येकाची यादी प्रत्येकाकडे वेगवेगळी असते . उदाहरणाथा खालील ठडपाटा मेंट हे
बंधारे बां धत असतात.
1. एक लघुपाटबंधारे ठवभाग
2. शेती ठवभाग
3. पाणीपुरविा ठवभाग
4. जलसंवधान ठवभाग
5. जंगल खाते
कोणचं ठडपाटा मेंट हे बंधारा बां धत आहे त्यावर त्या बंधाऱ्यातील पाण्याचा वापराचा ठकंवा बंधाऱ्याच्या
उद्दे शाचा प्रमुख भाग अवलंबून असतो. परं तु स्थाठनक लोक या पाण्याचा वापर जर मुख्य उद्दे शा पलीकडे
दु सऱ्या काही कामासािी करत असतील तर सवासाधारणपणे त्याला कोणी ऑब्जेक्शन घेत नाही.
आपापल्या गावातील बंधारा हा कोणत्या सरकारी ठडपाटा मेंटने बां धला आहे हे जाणू न घेणे फार महत्त्वाचे
असते याचे कारण असे की पुढे जेव्हा काही दु रुस्ती लागेल ठकंवा त्याबद्दल काही मोिे काम करायचं असेल
तर ज्ा ठडपाटा मेंटने बंधारा बां धला त्याच ठडपारमेंट कडे जावे लागते .
अनेकदा गावकऱ्यां ना हा बंधारा कोणी बां धला तसेच तो केव्हा बां धला याच्या बद्दल काही माठहती नसते . हे
बरोबर नाही. गावकर् यां नी ठनदान ग्रामपंचायतीने तरी प्रत्येक बंधारा कोणत्या ठडपाटा मेंटने बां धला हे माठहत
करून घेतले पाठहजे .
आता आपण जे बंधारे मायनर इरीगेशन ठकंवा लघु पाटबंधारे ठवभागाने बां धलेले आहे त त्यां च्याबद्दल ठवचार
करू.
सवासाधारणपणे छोटे ठसमेंट बंधारे हे मायनर इररगेशन म्हणजे मरािीत लघु पाटबंधारे या ठवभागाकडे
असतात.
लघुपाटबंधारे ठवभाग हा दोन ठिकाणी असतो. ठजल्हा पररर्षदे कडे पण लघुपाटबंधारे ठवभाग असतो तसेच
राज् सरकारकडे पण लघुपाटबंधारे ठवभाग असतो.
ठसमेंट बंधाऱ्यां च्या जबाबदाऱ्या अनेक सरकारी ठवभागां मध्ये ठवभागले गेले आहे त.
जे बंधारे शंभर हे क्टर पेक्षा कमी जमीन ठभजवू शकतात ते बंधारे ठजल्हा पररर्षदे कडे असतात तर शंभर
च्या पुढे ते 600 हे क्टर पयांत जमीन ठभजवू शकणारे ठसमेंटचे बंधारे हे प्रादे ठशक ठवभागाकडे असतात.
आठण सहाशेच्या पुढे सरकारी राज् सरकारच्या मंत्रालयाकडे असतात.

आपले सवा बंधारे छोटे असल्यामुळे आपले सवा काम ठजल्हा पररर्षदे च्या लघु पाटबंधारे ठवभागाकडे
असणार.
वरचे सवा के टी बंधायाा ला पण लागू आहे . नुसत्याच ठसमेंट बंधायाा ला नाही
आपापल्या गावातील ठसमेंट बंधाऱ्याची वगावारी करणे आवश्यक आहे . वगावारी म्हणजे असे की
बंधाऱ्याच्या नावापुढे (प्रत्येक बंधायाा ला काहीतरी लोकल नाव असते ते नाव ठलहावे ) आठण तसेच
बंधायाा जवळ असलेल्या गावाचे नाव ठलहावे. बंधायाा च्या वगावारीमधे नावापुढे
पुढे त्या बंधाऱ्यां ना गळती होते का गळती होत नाही हे ठलहावे तसे त्या बंधाऱ्यां चे वरील चार प्रकारे उपयोग
सां ठगतले आहे त त्यापैकी कोणत्या उपयोग प्रामुख्याने होतो आठण दु सरे पण काही उपयोग होत असतील
तर ते उपयोग ठलहावेत, उदाहरणाथा शेती सािी, ठपण्याचे पाणी , जनावरां सािी पाणी, धुण्यासािी पाणी
असे जो काही उपयोग होईल ठकंवा सध्या होतो आहे ततो उपयोग ठलहावा. तसेच गाळ काढला तर
आजूबाजूला जवळच तो टाकण्याची व्यवस्था होईल का नाही हे पण ठलहावे . म्हणजे आपल्याला बंधायाा च्या
ऊपयोगाची व गाळ काढण्याच्या जरूरीची नीट कल्पना येईल.
प्रत्येक ग्रामपंचायतीमधे साधारणपणे 5 ते 6 पेक्षा जास्त बंधारे नसावेत.
मरािी ठकंवा इं ग्रजी टाईप करायला अवघड जात असेल तर कागदावर ठलहा व त्याचा फोटो पािवा.
प्रत्येकाने आपापल्या गावाजवळ ठकंवा ग्रामपंचायतीत असलेल्या बंधायाा बद्दलच ठलहावे .
बंधारे आठण केटी यां ची माठहती गोळा करण्याकररता वापरायला सोपे असे काही बनवता येते की नाही ते
आम्हाला पहायचे आहे , त्यासािी खालील माठहती उपयोगी िरे ल, कृपया सवाां नी माहीती द्यावी.
१ तुमच्यापैकी ठकती जणां कडे स्माटा फोन आहे ते कळवा
२ कोणा कोणाकडे डे टापक चालू स्स्थतीमध्ये आहे ते सां गा
३ गुगल मेल कोणा कोणाची आहे ते ठलहा
ज्ा ग्रामपंचायतीमधील ठसमेंट बंधायाां ची वगावारी येईल त्या वगावारीमधूनच सवे सािी बंधारे ठनवडण्यात
येतील. व सवे केलेल्या बंधायाा पैकीच गाळ काढण्यासािी ठनवडले जातील.
इं टरनेट वरून प्ले स्टोअर वरून खालील 2 अप डाऊनलोड करून घ्या
1. Where am i?
2. My tracks

