बोडी दु

ती व नुतनीकरण

िवदभ तील िज हयांत पूवपार प दतीने भात शेता या जिमनी या वर या भागात मातीचे बांध क न
छोटे जलाशय तयार करतात व

यांत पाणी साठिवतात. साठिवलेले पाणी आव यकतेनुसार

जलाशया या खाल या भागातील भात शेतीला दे तात. या छोटया तलावास िवदभ त बोडी असे
हणतात. या बोडीम ये काही िठकाणी पा या या उपल धतेनुसार लहान

माणांत म य यवसाय

दे खील करतात.
पूवपांर बांधले या बोडीची आता फुटतूट झा याने तसेच यात गाळ साठलेला अस याने या जु या
बोड चे खोलीकरण व नूतनीकरण करणे आव यक ठरले आहे. बोड चे खोलीकरण / नूतनीकरण करणे
हे शेतक-यांना आ थक

टया श य नस याने ते शासनामाफत क न िदले जाते. पावसाअभािव भात

िपकास पा याचा ताण पड यास उ पादनात मोठया

माणात घट होते अशा वेळी बोडीतून सरं क

पाणी िद यास शेतक-यांचे नुकसान टाळले जाते. बोडी ही वैय तक लाभाधारक योजनेतंगत मोडते.
पूव िवदभ तील भंडारा, ग िदया, चं पूर व गडिचरोली या िज हयाम ये जलसंधारणाचा एक
पिरणामकारक उपाय हणून जु या बोडीचे नुतनीकरण केले जाते.
योजनेचे उ ेश :

भुपृ ठाव न वाहू न जाणारे पाणी अडिवणे व पुनभरण करणे.



आपतकालीन पिर थतीत भात पीकास संर ीत जल सचन करणे.



संर ीत सचनामुळे खरीप व र बी हं गामातील पीकांचे उ पादन वाढिवणे.



म यपालन करणे.



मजुरांना रोजगार उपल ध क न दे णे.

बोडीची िनवड :

या बोडीम ये गाळ साठला आहे व बोडीची फुटतुट झाली आहे अशी 50 ते 100 मी. लांबीची
बोडी िनवडली जाते.



या जु या बोडीचा छे द मुळ छे दापे ा 50 ट के कमी असेल अशी बोडी

ाधा याने िनवडली

जाते.


या बोडीची दु

ती करावयाची आहे या लाभधारकाची लेखी संमती अपिरहाय असते.

बोडीची उं ची 1.5 मीटर व 2 मीटर अशा 2 कारात िनि त केलेली आहे .
यानुसार बोडीचा तपिशल खालील माणे.अ. . बाब
1

मु य बांधाची लांबी (3 कार)

2

मु या बांधाची माथा ं दी

1.5 मी. उं चीची बोडी

2 मी. उं चीची बोडी

50 मी. कवा 70 मी. कवा 50 मी. कवा 70 मी. कवा
100 मी.

100 मी.

1 मी.

1 मीटर

3

बाजू उतार (आतील व बाहे रील अशा
दो ही बाजूस)

बोडी नुतनीकरण बांधाचे संक पिच
1.50 मी. उं ची या बोडीचे बांधाचा उभा छे द.

2.00 मी. उं ची या बोडी बांधाचा उभा छे द

1 : 1.5

1 : 1.5

