
ळेततऱी 
वदयची काभे भजगी षेत्रालय कयण्मात मेतात. शी काभे वलववाधायणऩणे ७०० मभ.भी. ल त्माऩेषा जास्त 

ऩजवन्मभान अवरेल्मा बागाभध्मे ल ज्मा बागात जमभनीचा उताय ३ टक्केऩेषा कभी अवेर अळा ठिकाणी २० 
गुणणरे २० गुणणरे ३ आकायाचे ळेततऱी घेण्मात मेतात. जास्त ऩालवाचे प्रदेळाभध्मे ऩाण्माचा तात्ऩुयता मनचया 
शोण्मावािी ळेततऱी अत्मंत उऩमुक्त अवून ऩालवाचा ताण ऩडल्माव मा ळेततऱमातीर ऩाणी पऩकांना मवंचन 
कयण्मावािी लाऩयता मेते. ळेततऱमाभुऱे बूबागातीर ऩाणीवािमात मनणित लाढ शोते. ळेततळ्माचा भुख्म उदे्दळ 
म्शणजे बूऩषृ्ठालरुन लाशून जाणाये ऩालवाचे ऩाणी वािलून मा ऩाण्माचा उऩमोग वंयणषत जरमवंचनावािी 
कयण्माचा अवरा तयी, बौगोमरक ऩरयणस्थती रषात घेता मा काभाचा ऩुनबवयणावािी ल अऩलादात्भक 

ऩरयणस्थतीत जरमन्वायणावािी वुद्धा शोतो, अवे ठदवून आरे आशे. 
  

ळंततऱमावािी जागेची मनलड  
१. कभीत कभी ७०० मभ.भी.वयावयी लापऴवक ऩजवन्मभान ल त्माऩेषा अमधक ऩजवन्मभान अवरेल्मा णजल्यांभध्मे 

ळेततऱी घेण्मात मालीत. पलदबावतीर बंडाया, गडमचयोरी ल चदं्रऩूय मा णजल्यात ज्मा ठिकाणी बातळेती फयोफय 
ल भजगी फयोफय फोडी कयण्मात मेतात त्मा ठिकाणी ळेततऱी घेण्मात मेऊ नमेत.  

२. ज्मा ठिकाणी जमभनीचा उताय वलववाधायण ३ टक्के ऩमतं अवेर, त्मा ठिकाणी ळेततऱी घेण्मात मालीत. 
ऩाण्माच्मा एकूण अदंाजऩत्रकाभध्मे वलव जरवंलधवनाची फांधकाभे फवतीर ल जादा फांधकाभ शोणाय नाशी, 
माची दषता घ्माली.  

३. १००० घनभीटय ऩाणी वािमावािी कभीत कभी ऩजवन्मानुवाय ल स्थामनक, बौगोमरक ऩरयणस्थतीनुवाय 
ऩाणरोट मनणित कयण्मात माला.  

४. वलव प्रकायच्मा ऩाटफंधाये प्रकल्ऩाच्मा वभालेळ षेत्रात ळेततऱी घेण्मात मेलू नमेत.  
५. ळेततऱमाचे फांधकाभ कयताना अळा ठिकाणी जागेची मनलड कयाली की, त्माभुऱे जभीन ऩाणथऱ अथला 

खायलट शोणाय नाशी.  
६. ळेततऱी शी २०x२०x३ भी. मा आकायाची अवालीत. त्माच्माऩेषा कभी आकायाची ळेततऱी घेण्मात मेऊ 

नमेत. माऩेषा भोिी ळेततऱी घेतल्माव त्मारा रागणाया अमतरयक्त खचव शा ळेतक-मांना वशन कयाला रागेर.  
७. ळेततऱमाच्मा प्रकल्ऩाच्मा एकूण खचावऩैकी ३० टक्के यक्कभ ळेतक-माने बयाली ठकंला २० टक्के यक्कभे एलढे 

ळेततऱे खोदण्माचे काभ ळेतक-माने स्लत् करुन ऩूणव केल्माव अळा ळेतक-माच्मा ळेतातीर ळेततऱमाची 
उलवरयत काभे घेण्माव ळावनाची भान्मता आशे.  

८. ळेततऱमारा रागणायी जागा ळेतक-मांनी स्लखळुीने ल पलनाभुल्म द्याली. ळेततऱमाची दरुुस्ती ल देखबार 
स्लत् ळेतक-मांनी कयालमाची आशे. त्मावािी कोणताशी ळावन मनधी उऩरब्ध शोणाय नाशी.  

९. ळेततऱमावािी ऩाणरोट षेत्र ५ ते १० शेक्टय अवाले.  
 

ळेततऱमाची भोजणी ल अंदाजऩत्रक:- भोजणी ल अदंाजऩत्रक तमाय कयण्माच्मा अगोदय ज्मा ठिकाणी ळेततऱे 

घ्मालमाच ेआशे. त्मा ठिकाणी जभीन कळी आशे. शे वभजणे आलश्मक आशे. त्माकरयता त्मा अगोदय त्मा 
जागेलय चाचणी खड्डे घेण्मात मालेत. ळेततऱे जेथे काढालमाचे, त्मा बागात मनयमनयाऱमा ठिकाणी १.५x१x३ भी. 
अवे कभीत कभी २ खड्डे घेण्मात मालेत. तो खड्डा ३ भी. अगय किीण दगड रागेऩमतं मा ऩैकी जे कभी 



अवेर तेलढा खोर खोदाला ल त्मांच्मा अतंगवत बागाचे भॉडनव प्रोपाईरचे मचत्र काढाले. वलववाधायण २ भी. आत 
ऩक्का खडक रागल्माव अगय ३ भी. ऩमतं खाणून झाल्माव फयाचवा बाग वणच्िद्र खडक, खयलट, लारूकाभम 
अगय भुयभाड ठदवून आल्माव अळी जागा यद्द कयाली. ऩयंत ुळाडू अथला मचकण काऱीभाती आढऱल्माव अळी 
जागा मनलडाली. चाचणी खड्डे घेतल्मानंतय कृपऴ ऩमवलेषक मांनी त्माप्रभाणे नंद भाऩन ऩुस्तकात कयाली.  
 

भोजणी कयणे:- नैवमगवक घऱ अगय ळेततऱमाची जागा भध्मलती धरुन १००x१०० भी. अळा षेत्राची भोजणी 
कयाली. भोजणी १० भी. अतंयालय कयाली. घऱीचा भध्मपफंद ूआणण काि मांच्माशी खणूा कयाव्मात.  
 

दपुफवण भोजणी:- दोन णस्थय मचन्शे मनणित कयालीत ल वलव भोजणी केरेल्मा खणुांची दपुफवण ल लाचने घ्मालीत.  
 

नकाळा तमाय कयणे:- मनलडरेल्मा वल ेनंफयचे पलळारीकयण १ वं.भी.:१२.५० भी. अवे कयाले ल त्माभध्मे १०० x 

१०० भी. चे षेत्र १ वं.भी. = ५ भी ऩरयभाण घेऊन केरेल्मा भोजणीचा नकाळा तमाय कयाला. दपुफवण भोजणी 
केरेल्मा वलव रुऩांतयीत ऩातऱमा त्मालय मरशाव्मात. वभऩातऱीच्मा येऴा काढाव्मात ल चाचणी खड्डमाच्मा जागा 
दाखलाव्मात.  
 

आखणी:- २०x२०x३ भी. आकायाचे ळेततऱे, घऱ भध्मबाग धरुन नकाळालय आखालेत. 
  

अंदाजऩत्रक तमाय कयणे:- अदंाजऩत्रक तमाय कयताना खारीर फाफींचा पलचाय कयाला रागेर :-  
१) भातीकाभ, २) ळेततऱमाबोलतारचा बयाल, ३) ऩाणी आत मेण्माचा भागव, ४) जादा ऩाणी फाशेय काढण्माचा 
भागव  
 

फाफ क्रभांक १ ल २ - भातीकाभ ल ळेततळ्माबोलतारचा बयाल:- ळेततऱमाभध्मे अतंबूवत शोणा-मा वलव षेत्रातीर 
रुऩांतयीत ऩातऱमांची फेयीज करुन वयावयी रुऩांतयीत ऩातऱी काढाली ल त्मातून ळेततऱमाची खोरी लजा करुन 
ळेततऱमाच्मा तऱाची रुऩांतयीत ऩातऱी काढाली. त्मा रुऩांतरयत ऩातऱीऩावून  

जमभनीत लयीर रुऩांतयीत ऩातऱमांच्मा अनुऴंगाने ठकती खोदाले रागेर, माची वयावयी खोदाई काढाली. 
खोदाईचे एकूण भातीकाभ काढणेवािी खारीर वूत्र लाऩयाले.  

                  अ +फ + क 

एकूण भातीकाभ (घ.भी.) = ------------------- x ड 
                 ६ 

मेथे  
अ - ळेततऱमाचे जमभनीच्मा ऩषृ्ठबागाजलऱ खोदाईचे षेत्रपऱ चौ.भी.  
फ - ळेततऱमाचे मनम्म्मा खोरीलय (इ) खोदाईचे षेत्रपऱ (चौ.भी.)  
क - ळेततऱमाचे तरालाचे खोदाईचे षेत्रपऱ (चौ.भी.) आणण  

ड - ळेततऱमाची वयावयी खोरी (भी.) 



खोदाईतून मनघारेरी भाती तऱमाचे बोलती २ भी. लभव वोडून १ भी. उंचीचा फांध घाराला. फांधाचा भाथा 
१ भी. ल फाजू उताय १:१:२५ अवा अवाला.  

अदंाजऩत्रकात भातीकाभाची तयतूद कयताना काढरेरे चाचणी खड्डे (ट्रामर पऩट्व) पलचायात घेऊन ज्मा 
प्रभाणात भाती, भुरुभ ल खडक रागरा अवेर त्मा प्रभाणात तयतूद कयाली. ळेततऱमाची काभे ऩक्का खडक 

रागल्माव ऩुढे घेऊ नमेत. कच्च्मा खडकात जेलढा ऩक्का खडक रागरा अवेर, तेलढा काढून घ्माला. ऩूणव ऩक्का 
खडक रागल्माव जेथे काभ झारे अवेर, तेथे लयच काभ कयाले. ऩण अगोदय चाचणी खड्डे घेतल्माभुऱे अवा 
प्रवंग मेण्माची ळक्मता पायच कभी आशे.  
 

ऩाणी आत मेण्माचा भागव (इनरेट):- ळेतात ज्मा ठिकाणी ळेततऱे घेतरेरे आशे तेथनू आकृतीत 
दाखपलल्माप्रभाणे ओघऱीऩमतं वाधायणऩणे १० भी. रांफीचे ल १.५ ते २.०० भी. रंुदीचे इनरेट तमाय कयाले. 
त्माकरयता ओघऱीऩावून ळेततऱमाऩमतं ०.५० भी. ऩमतं खोरीचा चय खोदनू त्माव आलश्मक उताय देऊन २० 
ते २३ वं.भी. जाडीचे दगडी पऩचींग कयाले. ओघऱीतीर ऩाणी इनरेटभधनू ळेततऱमाभध्मे घेण्माकरयता 
ओघऱीभध्मे िोटेवे रूज फोल्डय स्ट्रक्चय ठकंला मवभंटच्मा भोकऱमा गोण्मांभध्मे लाऱू बरुन त्मा ओघऱीत 
आडव्मा टाकाव्मात की, ज्माचा उऩमोग वील्ट ट्रॎऩवायखा व्शाला.  
 

फाफ क्रभांक ४ ऩाणी फाशेय जाण्माचा भागव (आउटरेट):- ळेततऱे ऩाण्माने ऩूणव बयल्मानंतय त्माभध्मे जादा 
झारेरे ऩाणी ओघऱीभध्मे वोडण्मावािी आकृतीत दाखपलल्माप्रभाणे आऊटरेट तमाय कयालेत. आऊटरेटची रांफी 
ळेततऱमाऩावून ओघऱीऩमतं वाधायणऩणे १० भी. ल रंुदी १.५ ते २.०० भी. िेलाली. आउटरेट खोदकाभ कयताना 
धऩू शोऊ नमे म्शणून त्मारा जमभनीच्मा भगदयुाप्रभाणे १.५:१ ठकंला २:१ अवे फाजू उताय िेलालेत ल २% ऩेषा 
जास्त उताय ऍप्रॉन घाराले.  

 

 


