जु या भात खाचरांची बांध दु

ती

पि म महारा , कोकण व िवदभ िवभागात मोठया माणात मजगीची कामे अनेक वष पासून कर यात
आलेली आहे त. तसेच खाजगीिर या मोठया माणात

े

भात िपका या लागवडीखाली आले आहे .

तथािप रा यात सात याने होणारी अितवृ टी व इतर बाब मुळे भात खाचरा या बांधाचे व भात खाचराचे
धुपीमुळे नुकसान झा याचे िदसून येत आहे . बांध हा मजगी /भात खाचराचा अ यंत मह वाचा भाग आहे .
बांध अंशत: अथवा पुणपणे फुट याने, ढासळ याने इ.मुळे खाचराम ये पुण

मतेने पाणी साठत नाही

कवा अडले जात नाही व याचा भात िपकाचे उ पादनावर पिरणाम होत अस याचे आढळू न येत आहे .
कबहू ना बांध फुटीमुळे पूव लागवडीसाठी असलेले
े ातील बांधाची व खाचराची दु

असून शासनिनणय

े ात

पांतर होत आहे . अशा

ती क न िमळणेबाबत शेतक यांकडू न वारंवार होणारी मागणी

िवचारात घेऊन िनयोजन िवभाग शासनिनणय
अ वये भात शेती बांध दु

े ाचे पड

तीची कामे पाणलोट

. रोहयो-2007/ .95/रोहयो-1, िद. 4 मे 2009

े

िवकास काय मातं गत घे यास मा यता िमळाली

. म ारो-2009/ .166/म ारो-1,िद. 20 जानेवारी 2010 अ वये याचे आ थक

मापदं ड सुधािरत कर यात आले आहे त. अशी कामे हाती घेतांना खालील मागदशक सुचनांची
काटे कोरपणे अमंलबजावणी कर यात यावी.
े िनवडीचे िनकष :

सदर गटासाठी/कामासाठी िनवडलेले

े ात पूव मजगी/भात खाचरांची कामे खा यामाफत

अथवा खाजगीिर या झालेली असली पािहजेत.



सात बारा उता यावर भात िपकाची न द असणे आव यक आहे .

खाचरांचे बांधाची िकमान 50 ट के पे ा अिधक धुप झालेली असावी हणजेच बांधाचा छे द
0.40 चौ.मी. पे ा कमी झालेला असावा.



अशा कामासाठी िनयमानु सार शेतक यांची संमती यावी.



तालुका कृिष अिधकारी यांनी कामासाठी िनवडले या
जु या बांधाचा छे द बरोबर अस याचे

य

े ातील अंदाजप कात नमुद केलेला

तपासणी क न माणप

अंदाजप कासोबत दे णे

आव यक आहे .

तांि क मापदं ड
शासन िनणय

:रोहयो-2007/ . .95/रोहयो-1, िदनांक 04 मे, 2009 अ वये तांि क व

आ थक मापदं ड खालील माणे आहेत.
भात खाचर सपाटीकरणासह 0.45 पुण
चौ.मी. छे उापयत बांध दु

ती

0.78

छे दाचा
चौ.मी.)

(0.75/ एकूण माती काम
बांध

वाहतूक

करणे
लांबी 925 मी.

लांबी 24 मी.

लांबी 949 मी

-

416.25 घ.मी.

18 घ.मी.

434.25 घ.मी.

176.06
घ.मी.

य काम करणे :य
उं चव

काम करतांना

येक खाचराचे बांधासाठी लागणारे पिरमाण या या खाचराम ये असले या

ाव न घे यात यावी. कोण याही पिर थतीत 0.15 मी. पे ा जा त खोदकाम क

खोदकाम करतांना खाचर समपातळीम ये येईल कवा राहील याची द ता यावी. दु
बांधाचा छे द

येक िठकाणी एकसारखा येईल याची द ता यावी.

जुनी भात शेती दु

ती बांधाचे संक पिच

नये.

त करावया या

