
पडकई 

शासन िनणय . िनयोजन िवभाग माकं/रोहयो 2009/ . .50/रोहयो-1, िदनाकं- 1 जुलै 2009 
अ वये पुणे िज ातील आंबेगाव तालु यातील डबे धरण पिरसरात पडकई काय म राबिव यासाठी 
मा यता िदली असून शासन िनणय . जलस-ं2013 / -114/जल-7 /िदनाकं 10.10.2013 अ वये 
आ थक मापदंड सुधािरत कर यात आले आहेत. या अनुषगंाने पडकई काय माचे धत वर आिदवासी 

े ातंील आिदवासी शेतक-याकंडे अित उतारा या जिमनीवर दगडी बाधंासह मजगीची कामे हाती 
घे यात येतात.  

सवसाधारण िनकष :- 

हा उपचार राबिव यासाठी शेतक याचंी िनयमानुसार शासना या िविहत नमु यात लेखी संमती घेणे 
आव यक आहे. लाभधारक शेतक याने समंती िदलेले े  भात लागवडी खाली आणणार असलेबाबत 
याने लेखी बंधप  देणे आव यक आहे.  

तािं क मापदंड :-  

पडकई काय मातंगत दगडीबाधंासह मजगी कामासाठी खालील माणे ित हे टरी तािं क मापदंड 
मंजुर असून यास अधीन राहून सदर योजना राबिव यात येते. 

अ.
. 

तािं क मापदंड 

 

उतारग
ट 
(ट के) 

बाधंाचीपाया ं
दी (मी.) 

बाधंाचीमाथा ं
दी (मी.) 

बाधंाचीउं
ची (मी.) 

बाजूउता
र 

बाधंाचाकाटछे
द (चौ.मी.) 

बाधंाचीलां
बी (मी.) 

1 8ते 12 0.87 0.60 0.90 0.3:1 0.66 816 

जागा िनवडीचे िनकष :- 

जागा िनवडीचे िनकष खालील माणे आहेत. 

 जिमनीचा उतार 8 ते 12 ट के पयत असावा. 
 वा षक सरासरी पज यमान 1250 मी.मी. पे ा जा त असाव.े 
 जागा िनवडताना मातीची खोली ही मह वाची बाब आहे. िनवडले या े ाम ये मातीची खोली 

यव थत असावी, जेणेक न सपाटीकरणासाठी माती अपुरी पडणार नाही.  



 या े ात ही योजना राबवावयाची आहे, असे े  अती उताराचे अस याने बहुताशं े  हे 
पाणलोटा या वरील भागात असणार आहे व याचे जवळपास वन िवभागाचे े  अस याची 
श यता आहे. अनेकदा शेतकरी वन े  लागवडीखाली आणतात कवा वन े ात अित मण 
केले अस याची श यता असते, असे े  िनवडू नय.े तसेच वन े  व खाजगी वनालगत 
खालील बाजूस काम करतानंा वरील े ामधील माती ढासळणार नाही तसचे झाडे-झुडपे, 
मोठे दगड-ध डे पडून धुप वाढणार नाही याची द ता यावी. अशा े ालगत यो य तो बम 
सोडावा.  

 जवळपास या नाला अगर ओघळीमधून खाचरामं ये पाणी घे याची सोय करता येईल अशा 
जिमनी ाधा याने िनवड या जातात. 

 या िठकाणी अशा कारची सोय करता येत नसले व इतर सव िनकष पणू वाने लागु होत 
असतील अशा िठकाणी भातखाचरे िजत या े ामं ये पाडावयाची आहेत, या या कमीतकमी 
5 पट वरील े ातंील पाणी वळिव याची सोय असेल अशा िठकाणी जागा िनवडीस ाधा य 
िदले जाते. 

 दगडी बाधंासाठी लागणारा पुरेसा दगड 100 मी. पिरसरात उपल ध असणे आव यक आहे. 

पडकई काय मातंगत मजगी योजना राबिव याचा मु य उ ेश हणजे पडीक े ाची सुधारणा क न 
सदर े  लागवडी खाली आणणे व भात पीकाखालील े ात वाढ क न भाताचे उ पादन वाढिवणे हा 
आहे. याकिरता पडकईसाठी े  अ यंत काळजीपूवक िनवडले जाते. जेणेक न वरील सव कसोटया 
लागू होतील. असे उपल ध झाले या े ाचे िसमांकन गावा या नकाशावर भमुापन माकंिनहाय केले 
जाते. पाणलोट िवकास योजनेम ये सदरचे े  समािव ठ केले जाते. यानंतर अशा े ातील जे 
मालक आहेत याचंी भटे घेऊन यानंा पडकई योजनेचे उ ेश व योजना कशी राबिवली जाईल 
याबाबतचे मागदशन केले जाते. अशा शेतक यानंी सं मती िदले नंतर सदरचे े  हे पडकई योजनेत 
घेतले जाते. या योजनेसाठी िनवडले या े ाची य  पाहणी मंडल कृिष अिधकारी यानंी सम  
क न सदर े  योजनेसाठी यो य अस याबाबतच े तसेच े ाचा उतारगट कोणता आहे याबाबत 

माणप  िदले जाते. सदर े ाच े योजना राबिव यापूव  व योजना राबिव यानंतर सु प ट फोटो 
घे यात येतात व सदर फोटो तालुका तरावर फोटोचे जतन कर यात येतात. 

देखभाल :- 

पुण झाले या कामाची देखभाल कर याची जबाबदारी लाभाथ ची अस याने सदरची कामे िनयमानुसार 
लाभा य कडे ह तातंिरत कर यात येतात. 



 
 
 

 


