
ड गर उतारावर समपातळीत दगडी बांध घालणे
शासनाचे िद.16 जुलै 2007 या शासन िनणया वये कोकण व पि म 
खाजगी जिमनीवर ड गर उतारावर समपातळीत दगडी बाधं घाल याची कामे घे याबाबत शासनाने 
मा यता िदलेली आहे. 
जागा िनवडीचे िनकष- 

 उपचार राबिव यासाठी शेतक-याचंी िनयमानुसार लेखी संमती असणे आव यक आहे
 हा उपचार पाणलोट े ातं राबिव यातं
 सलग समपातळी चराची कामे न झाले या े ात सदरची योजना राबिव यात यावी
 या योजनेकरीता ड गर व टेकडयां या उतारावरील या जमीनी वरकस व जा त उतारा या आहेत व 

मजगी कवा सलग समपातळी चराची कामे कर यास अयो य अशा जिमनी िनवड यात या यात
या िठकाणी पुरेसा दगड उपल ध आहे अशा जागेची िनवड करावी

 दगडाचंी बाहे न वाहतकू क न बाधं घालणे ही बाब या उपचारात अिजबात अिभ ेत नाही

तािंञक िनकष - 
या उपचारासाठी तािं क मापदंडाचा तपशील पुढील माणे राहील

उतारगट तािं क मापदंड   

  पाया ं दी मी. बाधंाची उंची

10 ट के 
पयत 

0.75 0.60

11 ते14 
ट के 
पयत 

0.75 0.60

14 ट के 
पे ाजा त 

0.75 0.60

 
 
 
 
 

ड गर उतारावर समपातळीत दगडी बांध घालणे 
या शासन िनणया वये कोकण व पि म महारा ातील शेतक

खाजगी जिमनीवर ड गर उतारावर समपातळीत दगडी बाधं घाल याची कामे घे याबाबत शासनाने 

याचंी िनयमानुसार लेखी संमती असणे आव यक आहे.
हा उपचार पाणलोट े ातं राबिव यातं यावा. 
सलग समपातळी चराची कामे न झाले या े ात सदरची योजना राबिव यात यावी. 
या योजनेकरीता ड गर व टेकडयां या उतारावरील या जमीनी वरकस व जा त उतारा या आहेत व 
मजगी कवा सलग समपातळी चराची कामे कर यास अयो य अशा जिमनी िनवड यात या यात

णी पुरेसा दगड उपल ध आहे अशा जागेची िनवड करावी. 
दगडाचंी बाहे न वाहतकू क न बाधं घालणे ही बाब या उपचारात अिजबात अिभ ेत नाही

या उपचारासाठी तािं क मापदंडाचा तपशील पुढील माणे राहील. 

बाधंाची उंची मी. माथा ं दी 
मी. 

बाजू उतार बं◌ाधाचा 
काटछेद

0.60 0.45 0.25:1 0.36 

0.60 0.45 0.25:1 0.36 

0.60 0.45 0.25:1 0.36 

महारा ातील शेतक-यां या 
खाजगी जिमनीवर ड गर उतारावर समपातळीत दगडी बाधं घाल याची कामे घे याबाबत शासनाने 

. 

 
या योजनेकरीता ड गर व टेकडयां या उतारावरील या जमीनी वरकस व जा त उतारा या आहेत व 
मजगी कवा सलग समपातळी चराची कामे कर यास अयो य अशा जिमनी िनवड यात या यात. तसेच 

दगडाचंी बाहे न वाहतकू क न बाधं घालणे ही बाब या उपचारात अिजबात अिभ ेत नाही. 

बं◌ाधाचा 
काटछेद(चौ.मी.) 

बाधंाची 
लाबंी मी. 

 740 

 800 
  

 870 


