सलग समतल चर
रा यातील पडीक अव थेतील

े

उ पादन म

हावे यासाठी रा य शासनाने पडीक/अवनत

जिमनीचा िवकास कर यासाठी ठोस काय म आखलेला आहे . या काय माचा एक भाग हणून सलग
समतल चर हा मृद व जलसंधारणाचा एक

भावी उपचार राबिवला जातेा. याम ये अितउतारा या

पडीक े ावर समपातळी चर खोदू न वृ लागवड केली जाते.
उ ेश 

ड गर मा यावर वेगाने वाहत येणा या पावसा या पा याची गती कमी करणे.



जमीनीची धूप कमी करणे.



वाहत येणा या पाणीचरा मुळे व गवत अगर झाडांमुळे अडू न राहू न जिमनीम ये पाणी मुर यास
मदत होते.



पडीक जिमन उ पादन म बनून काही माणात हे े लागवडीखाली आणले जाते.



उपचार यो य पडीक िसमांितक जिमनीचा िवकास भावीपणे वेगाने केला जातो.

े ाची िनवड 

पाणलोट े ामधील शेतीस अयो य असले या े ावर हा उपचार घे यात येतो.



सदर उपचार घेणेसाठी पडीक े ातील खातेदारांची संमती आव यक आहे .



पाणलोट

े ातील वर या व मध या भागात

या

े ाचा उतार 33 ट केपयत आहे अशा

े ावर सलग समपातळी चर घेतले जातात.
पाणलोट

े ामधील शेतीस अयो य असले या पडीक व अवनत जिमनीम ये

ामु याने मृद आिण

जलसंधारण कर यासाठी सलग समपातळी चर काय म राबिवला जात आहे . याम ये 0 ते 33 ट के
ऊतारा या जिमनीवर 0.60 मी. ं द व 0.30 मी. खोल तसेच 0.60 मी. ं द व 0.45 मी. खोल या
आकाराचे सलग समपातळी चर खोद यात येत असुन मॉडे ल िनहाय व जिमनी या उतारानुसार चराची
लांबी 833 मी. ते 2174 मी. आहे . आखणी के या माणे 0.60 मी. व 0.30 मी. अथवा 0.45 मी. खोलीचे
सलग समतल चर खोदू न उतारा या बाजूस मातीचा बांध/भराव घालावा. चराचे काम मं जूर
मॅडेल माणे चराची लांबी व मधील गॅप सोडू न करावे. दोन चरामधील सोडलेली गॅप एकाखाली एक
येणार नाही हे पाहू न टॅ गड प तीने खोदावेत. माती या भरावावर थािनक झाडे झुडपांचे व गवताचे
िबयाणे पावसा या या सु वातीस पुरेसा ओलावा पाहू न पेर यात यावे. साधारणपणे ित हजार र नग
मीटर लांबीम ये 0.30 मी. खोली या चराम ये 180 घ.मी. व 0.45 मी. खोली या चराम ये 270 घ.मी.
पाणी साठा होतो. सलग समतल चराचा सलग 10 हे टरचा गर अस यास अशा गटाभोवती गुरे
ितबंधक चर (TCM) खोद यात यावा.
गुरे ितबंधक चराचे (T.C.M.) तांि क मापदं ड खालील माणे आहे त.


चराची पाया ं दी 0.60 मी.



चराची खोली 1.00 मी.



चराचा माथा 1.90 मी.



ित हे टरी चराची लांबी 102 मी.

वरील आकारमानाचा गुरे ितबंधक चर खोदु न िनघाले या मातीपासुन उतराकडील बाजूस 1.0 मी.
उं चीचा बांध तयार करावा. गुरे

ितबंधक चरालगतचे मातीचे बांधाचे मा यावर कंु पन हणून

हे टरी 100 घायपात सकसची लागवड करावी.

ित

