
खोल सलग समपातळी चर (Deep C.C.T.) 
रा यात पाणलोट िवकासा या िविवध योजनेम ये मृद व जलसंधारणाचे िविवध उपचार राबिव यात येत 
आहेत. याम ये शेतीस अयो य असले या पडीक जिमनीवर सलग समपातळीचर हा उपचार 
राबिव यात येतो. याम ये 0 ते 33 ट के उतारा या जिमनीवर समपातळीत 60 स.मी. ं द व 30 
स.मी.खोल तसेच 60 स.मी. ं द व 45 स.मी. खोल या आकाराचे सलग समपातळी चर खोद यात 
येतात. अशा सलग समपातळी चराचंी खोली कमी अस याने ते गाळाने लवकर बुजतात व पय याने 
याम ये आव यक जलसंधारण होत नाही. यामुळे 0 ते 8 ट के उतारा या पडीक जिमनीवर 1 मी. ं द 

व 1 मी. खोल आकाराचे खोल सलग समपातळी चर खोद यास ड गर उताराव न वाहून जाणारे पाणी 
चरामं ये साठून चागं या कारे मृद व जलसंधारण होते, असे िदसून आले आहे. सदर बाब िवचारात 
घेवून शासनिनणय . जलसं-2010/ . .18/ जल-7, िद. 23/4/2010 अ वये आदशगांव 
योजनेम ये िनवडले या गावाम ये खोल सलग समपातळी चराचे काम ायोिगक त वावर घे यास 
मा यता दे यात आली होती.  
खोल सलग समपातळी चरामुळे खालील होणारे फायदे :- 

 जिमनीवरील सुपीक मातीचा थर याच िठकाणी अडवून ठेवणे व पाणी जिमनीत मुरिवणे. 
 जिमनीची धूप हो यास ितबंध होतो. तसेच पाझर तलाव, नाला बाधं इ. म य गाळ साच यास 

ितबंध होतो. 
 धरणाम ये व बंधा-यामं ये व छ पा याचा पुरवठा होतो. 
 ड गराम ये पाणी मुर यामुळे भगूभ म ये पाणी जा त काळ िटकून राहते. यामुळे झाडोरा 

वाढीस मदत होते. 
 े ाचे आगीपासून संर ण होते. 
 रखवालदाराचा खच वाचतो. 
 जनावरां या उप वापासून संर ण होते. 
 वृ  संवधन व गवत वाढ हो यास मदत होते. 

खोल सलग समपातळी चराचे वरील फायदे िवचारात घेवून शासनिनणय .जलसं/2012/ . .23/ 
जल-7, िद. 5 माच, 2013 नुसार खोल सलग समपातळी चर (Deep C.C.T.) हा उपचार पाणलोट 
िवकास काय मातंगत रा यभर राबिव यास मा यता दे यात आली आहे.  
उ ेश :- 

 ड गर मा याव न वगेाने वाहत यणेा-या पावसा या पा याची गती कमी करणे. 
 जिमनीची धूप कमी करणे. 
 वाहत येणारे पाणी जिमनीम य ेजा तीत जा त मुरिवणे. 
 पडीक जिमन उ पादन म बनवनू काही माणात े  विहतीखाली आणणे. 
 उपचार यो य पडीक व अवनत जिमनीचा िवकास भावीपणे व वगेाने करणे. 

े ाची िनवड :- 



 पाणलोट िवकास काय मातंगत िनवडले या गावातील पाणलोट े ाम येच हा काय म 
राबवावा. 

 जिमनीचा उतार जा तीत जा त 8 ट यापंयत असावा. 
 जे शेतकरी सदरचा काय म घे यास उ सुक असतील, अशा लाभा य या े ातच हा 

काय म राबिव यात यावा. िनयमानुसार संबंिधत शेतक-याचंी लेखी संमती यावी. 
 लाभाथ चे मालकी या े ावर योजना राबवावयाची अस याने लाभाथ नी सहकाय करणे 

आव यक आहे. 
 चरा लगत या बाधंावर िनम ण होणा-या झाडा झुडपाचंे संर ण करणारा लाभाथ  असावा. 

चराचंी आखणी करणे :- 
 सव थम पाणलोट े ात नमूद के या माणे विहती अयो य े ाचे 30 X 30 मी. अंतरावर 

स ह ण क न तयार केललेे समपातळी नकाशे ा त क न यावते. 
 सदर े ाचे 30 X30 मी. अंतरावर दु बणी या सहा याने समपातळी दशक नकाशा तयार 

करावा. जिमनीचा उतार 8 ट केपे ा कमी अस याची खा ी करावी. 
 ओहोळ, नाला, नकाशावर माक क न या भमूापन माकंाचे भू व पानुसार वगेवगेळे भाग 

कराव ेव या भागानंा अ, ब, क, ड ……. असे माकं दे यात यावते. 
 खोल सलग समपातळी चराची आखणी समपातळीतच होणे आव यक आहे. 

खोल सलग समपातळी चर खोदणे :- 
 िनवडले या े ांम ये खोल स.स. चराची आखणी क न ित हे टरी 240 मी. लाबंीचे 1 मी. 

ं द व 1 मी. खोल आकाराचे चर खोद यात यावते. 
 दोन चरातील उभे अंतर 33 मी. व येक 20 मी. लाबंीचे चर खोद यानंतर जादा पाणी काढून 

दे यासाठी दोन मी.चे अंतर (गॅप) सोडून दुसरा 20 मी. लाबंीचा चर काढावा. दोन चरातील 
अंतर (गॅप) ठेवताना सदर गॅप टॅगड प दतीने येतील असे िनयोजन कराव.े याकिरता 
िनवडले या गटातील चराची दुसरी ओळ खोदताना यातील सु वाती या चराची लाबंी 20 मी. 
ऐवजी 10 मी. लाबंीचे खोदून 2 मी. अंतर (गॅप) सोडून याच समपातळीत 20 मी. लाबंीचा 
दुसरा चर खोदावा. अशा त-हेने गटातील सवचर टॅगड प दतीने खोदावते. 

 चर खोदताना चरातनू िनघाललेी माती उतारा या (चरा या खालील) बाजूस 30 स.मी. बम 
सोडून यव थतिर या रचनू याचा 1 मी. उंचीचा बाधं घाल यात यावा. 

 चरा या आखणीम ये झाडे झुडप े अस यास ती तोडू नयेत कवा मिशनरीने मोडू नयेत. 
याकिरता तेवढया भागाम ये चर खोद यात येव ूनये. 

 खोल सलग समतल चरा या भरावावर 1 मी. अंतरावर िशसम, िशसू, खैर, करंद, कडु लब, 
िहरडा, बेहडा, सुबाभळू अशा जात या हे टरी 4.80 िकलो वृ ां या िबया याचंी कवा 
िसताफळ, बोर, चच, िवलायती चच, कवठ, जांभळू, करवदं, शेवगा, काजू इ. कोरडवाहू 



फळझाडां या िबया याचंी पेरणी करावी कवा शेतक-यां या आवडी व इ छे माणे िबयाणाचंी 
लागवड करावी. 

 चरा या भरावावर पूण लाबंीला हॅमाटा, पवना, मारवले, ड गरी गवत, म ास अंजन, शेडा, 
िनल गवत अशा जाती या हे टरी 4.80 िकलो गवता या िबयाणाचंी पेरणी करावी. 

 


