
कंपाटमट बंड ग 
िनयोजन िवभाग शासन िनणय .रोहयो 2004/ . .213/रोहयो-6/िद. 7 जानेवारी 2005 अ वये 
रो.ह.यो अंतगत शेतक या या खाजगी जिमनीवर पाणलोट िवकास काय मातंगत मृद संधारणाचा 
पिरणामकारक उपचार हणनू राबिव यास शासनाने मा यता िदली आहे. याम ये विहतीखालील 

े ाची बाधं बंिद ती केली जाते. 
जागा िनवडीचे िनकष- 

 हा उपचार पाणलोटाचा िनयिमत उपचार हणनू राबिव यात येतो. 
 बाधंबंिद ती न झाले या व झाले या अशा दो ही े ात सदरची योजना राबिव यात येते. 
 वा षक सरासरी पज यमान 750 िम.िम. पयत असले या भागातच ाधा याने ही योजना राबिव यात 

येते. 
 सदरची योजना 4 ट के उतारापयत या े ावरच राबिव यात येते. 
 या िठकाणी सीसीटी कवा टीसीएम ही कामे झाली आहेत या े ावर हा उपचार घेतला जात नाही. 

बाधंाचा संक पिच  
1. 0 ते 4 उतार व हलकी जमीन 

 
2. 0 ते 4 उतार व म यम जमीन 

 



3) 0 ते 4 उतार व भारी जमीन 

 
तािं क िनकष - 

उतार गट 
जिमनीचा कार 

तािं क 
मापदंड 

 पाया 
ं दी मी. 

बाधंची 
उंची मी. 

माथा 
ं दी 

मी. 

बाजू 
उतार 

बाधंाचा 
काटछेद 
चौ.मी 

बाधंाची 
लाबंी मी. 

साडंवा 
सं या 

0 ते 4% उतार 
व हलकी जमीन 

1.80 0.75 0.30 1:1 0.80 200 3 

0 ते 4%  उतार 
व म यम जमीन 

2.00 0.85 0.30 1:1 1.00 200 3 

0 ते 4%  उतार 
व भारी जमीन 

2.25 0.90 0.45 1.25:1 1.20 200 3 

बंड ग या भरावावर हरळीचे वा इतर गवत (हेमाटा, मारवले इ.) शेतक-यांनी वत: लाव याबाबत 
यानंा वृ  क न मागदशन कर यात येते. बंड ग या भरावास पाणी शपड याची/दबाईची गरज 

नाही. खोदलेली सव माती बाधंासाठीच वापर यात येते. 
हा उपचार राबिव यासाठी ाधा य म खालील माणे ठरिव यात येतो. 

 हलकी जिमन 
 म यम जिमन 
 भारी जिमन 



वरील कारची कामे ही ामु याने अकुशल व पाची आहेत, व रोहयो या मा यमातून राबिव यास 
अनुकूल अस यामुळे कुशल / अकुशल िनकष पडताळ याची गरज नसते. 
कंपाटमट बंिडग या बाधंासाठी पाणीसाठा 0.30 मी. धर यात आला अस यामुळे साडंवा उंची मु य 
बाधंापासून 0.30 मी ठेव यात येते व या माणे पूरपातळी 0.20 मी ठेव यात येते. उतारास आडव े
असले या बाधंास मु य बाधं संबोधले जाते व उतारास उभ ेअसले या बाधंास बाजू बाधं संबोधले जाते. 
साडं यासाठी दोन पय य ठेव यात येतात. एकतर बाजू बाधंाची माथा पातळी मु य बाधंा या माथा 
पातळी इतकीच ठेवनू, बाजू बाधं चढा या िदशेने 60 से.मी. उंचीपयतच घेऊन 30 से.मी. पाणीसाठा 
ठेवून, 30 से.मी. खोलीचा साडंवा काढून कवा मु य बाधंास सोई कर िठकाणी व.30 मी. उंचीवर 
साडं यासाठी 6 इंच यासाचा पी. ही.सी. पाईप बसवला जातो. 
 


