
मजगी 

पाय याचंी मजगी जिमनी या उतारास आडव ेकंटुर व ट या ट याचंी कवा पाय यासंारखी अध  भाग 
खोदून व अध  भाग भ न तयार केलेली शेते होय. या िठकाणी मातीची खोली पुरेशी आहे व पा याची 
सोय उपल ध आहे अशा उताराचे मजगीत पातंर केले जाते. महारा ात अित पावसा या देशात 
ड गर उतारावर भात खाचरे तयार क न भात िपकाखाली जिमन आण यात येते. 

जागा िनवडीचे िनकष 

 या भागाचे वा षक पज यमान 1000 िम.मी. पे ा जा त असाव.े  
 जिमनीचा शेकडा उतार 10 ट के पे ा कमी असावा.  
 काम झा यानंतर 15 स.मी. खोलीची माती िश क राहील इतकी जिमनीची खोली असावी.  
 पावसाचे ताण िद यास जवळ या झ-यातून पाणी वळवून आणनू भात िपकास एखादे पाणी 

दे याची सोय असावी. 
 कामासाठी पुरेशा माणात मजूर उल ध असावते. 

पाय यां या मजगीचे कार- 

1. सपाट खाचराचंी मजगी- 

भात शेतीसाठी शेतीम ये सव िठकाणी सार या माणात पाणी साठिवणे आव यक असते. यासाठी 
जिमनीचा नैस गक उतार बदलून याचे पातंर सपाट अशा े ाम ये करतात. 

2. आतील बाजूस उतार असललेी मजगी- 

िनलिगरी पवताचंे देशात जेथे बटाटयाची िपके घेतली जातात. यािठकाणी या कारचे टेर सग 
करतात. याम ये शेतास नैस गक उतारा या िव  बाजूस उतार िदला जातो. यामुळे जादा पाणी 
िनघून जावून बटाटयासारखी िपके िनचरा चागंला असले या जिमनीत उ म ितसाद देतात. 
िहमाचल देश व िहमालया या उ र पुव रागंा यािठकाणी सु ा या कारची मजगी करतात. 

3. बाहेरील बाजूस उतार असललेी मजगी-  

जिमनीचा नैस गक अितउतार कमी क न शेते तयार केली जातात. शेताचा उतार हा नैस गक 
उतारा या िदशेस हणजेच बाहेरील बाजूस असतो. कमी पावसा या देशात कवा जेथे जिमन कमी 
खोलीची आहे अशा िठकाणी या कारची मजगी केली जाते. 



जिमनी या कारानुसार बाधंाचा छेद 

अ.  जिमनीचा कार माथा (मी.) पाया (मी.) उंची (मी.) बाजू उतार छेद (चौ.मी.) 

1 उथळ जमीन 25 स.मी. 0.30 1.50 0.60 1:1 0.54 

2 म यम जमीन 25 स.मी. पे ा अिधक 0.45 1.80 0.68 1:1 0.7 

3 म यम 75 स.मी. 0.45 1.80 0.75 1:20:1 1.00 

4 75 स.मी.पे ा अिधक 0.50 2.50 0.80 1:25:1 1.20 
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मजगी बाधंाचे सकं पिच  

 
 


