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पासून. पयर्न्त.
1 ठळक वैिश टये. 1 14
2 िज हयाचा िव तार. 15 15
3 न ा व ाकृितक िवभाग. 15 15
4 पजर्न्यमान व पीक पाणी. 15 16
5 आिदवासी के्षतर्. 16 25
6 अवषर्ण वण के्षतर्. 26 26

7
योजना पूवर् व पंचवािर्षक योजना िनहाय हाती घेतलेले क प व त्यामूळे
िंसचनाखाली येणारे के्षतर् याचंा तपिशल व पंचवािर्षक योजनावंार झाले या खचार्चा
तपिशल.

27 31

8 जलिव ुत क प. 32 32
9 खारभमूी िवकास योजना. 32 32

10 पिरिश ट - 1
मोठया व मध्यम पाटबंधारे क पाचंी क पिनहाय मािहती. 33 40
पिरिश ट - 2 - अ.
250 हेक्टरपेक्षा जा त िंसचन क्षमता असले या ल.पा.योजनाचंी तालुकािनहाय 
मािहती.

41 49

पिरिश ट - 2 - ब.
250 हेक्टरपेक्षा कमी िंसचन क्षमता असले या ल.पा.योजनाचंी तालुकािनहाय 
मािहती.

50 83

पिरिश ट - 2 - क
मो ा व मध्यम बाधंकामाधीन क पाचे िनिर्मत िंसचन के्षतर् व त्यक्ष िभजणारे के्षतर्.

84 86

पिरिश ट - 3
पंचवािर्षक योजना िनहाय ज्या पाटबंधारे क पापंासून िंसचन क्षमता िनमार्ण
करण्यातं आली त्याचंी नाव.े

87 91

11 पिरिश ट - 4
पाटबंधारे क पातून िबगर िंसचन (िपण्यासाठी / औ ोिगक कारणासंाठी) पाणी
वापरासाठी मंजूर योजनाचंा तपिशल.

92 96

पिरिश ट - 4 - अ.
मोठया व मध्यम क पावंरील पाणीवापर सं थाचा तपिशल. 97 99

12 पिरिश ट - 6 (सुधारीत पतर्-2)
महात्मा गाधंी रा टर्ीय गर्ामीण रोजगार हमी योजना. 100 100

13 पिरिश ट - 5 नकाशे.
अ) िज हयातील पाटबंधारे योजना दशर्िवणारा िज हा नकाशा. 101 102

पान कर्मांक.अ.  
कंर्.

तपिशल.

अनुकर्मिणका



1 िज हयाचे एकूण के्षतर्फळ. : 8,228 चौ.िक.मी. (8,22,800 हेक्टर)

2 शेतीलायक के्षतर्. : 4376 चौ.िक.मी.  (4,37,600 हेक्टर)

3 लोकसखं्या (2011) : 2050862 (20.50 लक्ष)

4 लोकसखेंचे माण. : 0.0020757 लक्ष ित चौ.िक.मी.

5 मुख न ा. : 1) तापी नदी.

उपन ा : पाझंरा, बुराई,अनेर,अमरावती,कान,

जामखेडी, बोरी, अरुणावती.

6 पाऊस / तापमान. : अ) ईशान्य बाजूस.

1) जा तीत जा त 750 मी.मी.

तालुके : 1) िशरपूर.

ब) सरासरी 695 ते 750 मी.मी.

तालुके : 1) िशरपूर.

क) नैऋत्य भागात सरासरी 385 मी.मी. ते 595 मी.मी.

तालुके : 1) धुळे 2) साकर्ी 3) िंशदखेडा.

ड) सरासरी तापमान 6.10. ते 44.4 िडगर्ी स.गेर्ड दर यान

7 िपके मुख िपके. शेतीलायक के्षतर्ाशी %

1) ि दल धान्य. 14%

2) कापूस. 12%

3) ज्वारी. 15%

4) बाजरी. 35%

5) भईुमूग व गळीत धान्य 15%

6) ऊस भाजीपाला व इतर 9%

8 एकूण गावं.े : 1) आिदवासी गावं.े 213

2) अवषर्ण वण के्षतर्ातील गावंे 424

3) िब.आ.के्षतर्ातील गावं.े 33

एकूण गांवे :- 670

ठळक वैिश टये
िज हा : धुळे

1



अ.कंर्. संख्या. एकूण 
क पीय 

िंसचन क्षमता.
1 3 4
अ िनरंक. िनरंक.
ब

3 20670
1 2750
- -
- -
4 23420

क

9 3736
3 1032
3 1688
3 984

18 7440
ड

14 2007
0 0
2 209
7 767

23 2983
इ

संख्या क्षमता संख्या क्षमता

1) पूणर् झालेले क प. 37 577 837 5776 865 8137
2) बांधकामाधीन. 15 342 37 449 52 791
3) .मा. ा त. 14 402 -- -- 14 402
4) अन्वेषणाखालील 19 650 -- -- 29 650
व भिव यकालीन

960 9980
ई

384 12237 
(अ त्यक्ष)

17 548 (अ त्यक्ष)
0

1) पूणर् झालेले क प.   िज.प. (पा.त.)

एकुण  इ

2) बांधकामाधीन.        िज.प. (पा.त.)
3) .मा. ा त.

2) बांधकामाधीन.
3) .मा. ा त.
4) अन्वेषणाखालील व भिव यकालीन

िज.प.813+2+22=837थािनक तर िज हा पिरषद

पाझर तलाव.

2) बांधकामाधीन.

एकुण  क

एकुण  ड

4) अन्वेषणाखालील व भिव यकालीन
एकूण  ब

1) पूणर् झालेले क प.
2) बांधकामाधीन.
3) .मा. ा त.
4) अन्वेषणाखालील व भिव यकालीन

1) पूणर् झालेले क प.

3) .मा. ा त.

लघु क प ( थािनक तर व िज हा पिरषद)  (0 ते 100 हेक्टर) (सा.ब.+ ल.पा + कोपबं)

9) आिदवासी के्षतर्ास िंसचनाचा लाभ देणारे क प (तक्ता कर्.5.2 माणे गोषवारा िदला आहे)

लघु क प ( थािनक तर) (ल.पा.+ को.प.बं.) (101 ते 250 हेक्टर )

लघु क प (राज्य तर) (ल.पा.+ को.प.बं.)  (250 हेक्टर पेक्षा जा त )

तपिशल

मध्यम क प / बॅरेज / मोठी उ.िंस.यो.
मोठे क प

2

1) पूणर् झालेले क प.

2



अ.कंर्. संख्या. एकूण 
क पीय 

िंसचन क्षमता.
1 3 4

तपिशल

2
0

401 12785एकुण  ई
4) अन्वेषणाखालील व भिव यकालीन

3



अ.कंर्. संख्या. एकूण 
क पीय 

िंसचन क्षमता.
1 3 4

तपिशल

2
प

- -
1 610
- -
- -
1 610

2 266
- -
- -
- -
2 266

संख्या क्षमता संख्या क्षमता

1) पूणर् झालेले क प. -- -- 12 521 12 521
2) बांधकामाधीन. 2 160 -- -- 2 160
3) .मा. ा त. -- -- -- -- - -
4) अन्वेषणाखालील व 
भिव यकालीन

-- -- -- -- - -

14 681
1423 58165
1022 45380

3) .मा. ा त.

एकुण  प (ब)
4) अन्वेषणाखालील व भिव यकालीन

1) पूणर् झालेले क प. उ.िंस.यो.

ब) थािनक तर (101 हे. ते 250 हे.)

एकुण (पाझर तलाव वगळून)

थािनक तर िज हा पिरषद

क) थािनक तर व िज.प. (0 ते 100 हे.) उ.िंस.यो.

एकुण  प (क)

एकुण  प (अ)

एकुण:-

2) बांधकामाधीन.

4) अन्वेषणाखालील व भिव यकालीन

अ) राज्य तर (250 पेक्षा जा त)
उपसा िंसचन योजना.

1) पूणर् झालेले क प.
2) बांधकामाधीन.
3) .मा. ा त.

4



10 : एकूण 4,783 चौ.िक.मी.
(4,78,300 हेक्टर)
(अवषर्ण वण भागाचे
के्षतर्फळ धुळे िज हयाच्या
एकूण के्षतर्फळाच्या 58.13
% े )11

1) बृहत आराखडयात अंतभूर्त असलेले सवर् : 216669 हेक्टर.

क प पूणर् झा यावर िनमार्ण होणारी अंितम

िंसचन क्षमता.

2) त्यांची शेतीलायक के्षतर्ाशी टक्केवारी : 49.51%

(िज हयाचे एकूण शेतीलायक के्षतर्

4,37,600 हेक्टर)

11(अ) बृहत योजनेनूसार एकूण क प. :

अ.कंर्. संख्या एकूण क पीय िंसचन 
क्षमता हेक्टर  (िपक 
खालील के्षतर् ) (हेक्टर)

1 3 4
1

- -

1 2409 (िन न तापी क प)

1 17979 (उध्वर् तापी ट पा-2)

- -

2 20388

2

9 45542

8 88791

- -

- -

17 134333

अवषर्ण वण के्षतर्.

पाटबंधारे िवकासाची स :ि थती.

क पाचा कार

2

2) बांधकाम सूरु असलेले.

एकूण :- (1)

3) .मा. ा त परंतू आिर्थक तरतुद नसलेले

4) अन्वेषणाखालील व भिव यकािलन

1) पूणर् झालेले क प.

मोठे क प.

3) .मा. ा त परंतू आिर्थक तरतुद नसलेले

4) अन्वेषणाखालील व भिव यकािलन

एकूण :- (2)

मध्यम क प व मोठया उ.िंस.यो.

1) पूणर् झालेले क प.

2) बांधकाम सूरु असलेले. ( 10 पैकी 4 योजना नंदूरबार
िज हयात असून त्यामध्ये धुळे िज हयातील लाभके्षतर् आहे.)
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अ.कंर्. संख्या एकूण क पीय िंसचन 
क्षमता हेक्टर  (िपक 
खालील के्षतर् ) (हेक्टर)

1 3 4

क पाचा कार

2
3

55 22685
5 2340
3 1688
4 1294

67 28007
4 अ)

41 6065

- -

3 325

- -

44 6390

4 ब)

192 5088

- -

11 394

- -

77 1834

280 7316

5 अ)

- -

1 610

- -

- -

एकूण :- (3)

उ.िंस.यो.(राज्य तर) (250 हे.पेक्षा जा त)

1) पूणर् झालेले क प.

3) .मा. ा त परंतू आिर्थक तरतुद नसलेले

लघु पाटबंधारे तलाव (ल.पा+सा.बं.+ था. त.+ राज्य तर) (101 ते 250 हे. मधील )

2) बांधकाम सूरु असलेले.
3) .मा. ा त परंतू आिर्थक तरतुद नसलेले
4) अन्वेषणाखालील व भिव यकािलन

1) पूणर् झालेले क प.
लघु पाटबंधारे तलाव (राज्य तर) (250 हे. पेक्षा जा त )

4) अन्वेषणाखालील व भिव यकािलन

एकूण :- (4) (अ)

2) बांधकाम सूरु असलेले.

1) पूणर् झालेले क प.

1) पूणर् झालेले क प.

थािनक तर.

4) अन्वेषणाखालील व भिव यकािलन

एकूण :- (4) (ब)

लघु पाटबंधारे तलाव ( थािनक तर व िज.प.) (0 ते 100 हे. मधील )

2) बांधकाम सूरु असलेले.

3) .मा. ा त परंतू आिर्थक तरतुद नसलेले

2) बांधकाम सूरु असलेले.

3) .मा. ा त परंतू आिर्थक तरतुद नसलेले

4) अन्वेषणाखालील व भिव यकािलन
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अ.कंर्. संख्या एकूण क पीय िंसचन 
क्षमता हेक्टर  (िपक 
खालील के्षतर् ) (हेक्टर)

1 3 4

क पाचा कार

2
1 610एकूण :- (5) (अ)
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अ.कंर्. संख्या एकूण क पीय िंसचन 
क्षमता हेक्टर  (िपक 
खालील के्षतर् ) (हेक्टर)

1 3 4

क पाचा कार

2
5 ब)

2 266

- -

- -

- -

2 266

5 क)

2 91

2 160

_ __

_ __

4 251

6

26 9140

0 0

2 518

- -

28 9658

7 (अ)

23 2943

- -

3 325

3 317

29 3585

3) .मा. ा त परंतू आिर्थक तरतुद नसलेले

4) अन्वेषणाखालील व भिव यकािलन

को.प.बंधारे ( थािनक तर) (101 ते 250 हे.मधील)

एकूण :- (5) (क)

1) पूणर् झालेले क प.

3) .मा. ा त परंतू आिर्थक तरतुद नसलेले

1) पूणर् झालेले क प.

2) बांधकाम सूरु असलेले.

उ.िंस.यो.( थािनक तर) (101 ते 250 हे मधील)

एकूण :- (5) (ब)

उ.िंस.यो.( थािनक तर) (0 ते 100 हे मधील) िज.प. व था. तर.

2) बांधकाम सूरु असलेले.

1) पूणर् झालेले क प.

1) पूणर् झालेले क प.

2) बांधकाम सूरु असलेले.

4) अन्वेषणाखालील व भिव यकािलन

4) अन्वेषणाखालील व भिव यकािलन

2) बांधकाम सूरु असलेले.

3) .मा. ा त परंतू आिर्थक तरतुद नसलेले

4) अन्वेषणाखालील व भिव यकािलन

एकूण :- (6)

3) .मा. ा त परंतू आिर्थक तरतुद नसलेले

को.प.बंधारे.(राज्य तर) (250 हे. पेक्षा जा त)

एकूण :- (7) (अ)

8



अ.कंर्. संख्या एकूण क पीय िंसचन 
क्षमता हेक्टर  (िपक 
खालील के्षतर् ) (हेक्टर)

1 3 4

क पाचा कार

2
7 (ब)

संख्या क्षमता संख्या क्षमता

1) पूणर् झालेले क प. 59 2024 837 7776 896 9800

2) बांधकाम सूरु असलेले. 9 234 37 449 46 733

3) .मा. ा त परंतू आिर्थक 
तरतुद नसलेले

10 289 -- --

4) अन्वेषणाखालील व 
भिव यकािलन

-- -- -- -- 10 289

952 10822

1426 221626एकूण 1 ते 7 :-

एकूण :- (7) (ब)

को.प.बंधारे व साठवण बंधारे ( था. त. व िज.प.) (0 ते 100 हे.मधील)

थािनक तर िज हा पिरषद

9



11ब) जून 2014 अखेर पयर्न्त पूणर् झालेले क प व बांधकामाधीन योजना.
(जून.2014) अखेर संपूणर् िंसचन
क्षमता िनमार्ण झालेले क प योजनािनहाय तपिशल पिरिश ट कंर्.1 व 2 मध्ये पहावा)

अ. 
कंर्.

क पाचा कार. संख्या. क पाची 
एकूण िंसचन 
क्षमता (हे)

जून 2014 अखेर 
पयर्न्त िनमार्ण 

झालेली एकूण िंसचन 
क्षमता.

1 2 3 4 5

1 मोठे क प 2 27459 -

2 मध्यम क प 18 136900 65854

3
लघु पाटबंधारे तलाव (राज्य तर)
(250 हे. पेक्षा जा त )

33 15275 14418

4
4 अ) लघु पाटबंधारे तलाव ( थािनक
तर ) (101 ते  250 हे.)

15 2887 2887

4 ब) लघु पाटबंधारे तलाव
(को.प.बंधारे) ( था. त.0 ते 100 हे.)

67 225 2024

4 क) लघु पाटबंधारे तलाव ( थािनक
तर व िज.प.) सा.ब. (0 ते 100 हे.)

131 4827 4827

5
अ) उपसा िंसचन योजना (राज्य तर)
(250 हेक्टर पेक्षा जा त)

1 610 460

ब) उपसा िंसचन योजना (राज्य तर)
(101 ते 250 हेक्टर मधील)

2 266 266

क) उपसा िंसचन योजना (राज्य तर
व िज.प.) (0 ते 100 हेक्टर)

2 91 91

6
को.प.बंधारे (राज्य तर व िज.प.)
(250 हेक्टर पेक्षा जा त)

26 9140 8847

7
अ) को.प.बंधारे ( थािनक तर)
(101 ते 250 हेक्टर मधील )

23 2943 2928

ब) को.प.बंधारे ( थािनक तर व
िज.प.) (0 ते 100 हेक्टर मधील)

837 23320 23320

एकूण :- 1157 223943 125922
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धुळे साकर्ी िंशदखेडा िशरपूर

1 2 3 4 5 6 7 (1) 7 (2) 7 (3) 7 (4) 8 9

1 मोठे क प. 1 1681.81 1433.92 2400 - 7080 - 9480 िनरंक.

2 मध्यम क प

अ) िज हा धुळे. 4 2684.91 2292.09 55.48 18278 2790 49163 - 70231 8172

ब) िज हा जळगावं 1 18.68 8.33 2524 - - - 2524 2124

क) िज हा नंदुरबार 3 771.54 380.62 - 3889 12147 - 16036 9883

एकूण :- 8 3475.13 2681.04 55.48 20802 6679 61310 0 88791 20179

3 लघु पाटबंधारे योजना (राज्य तर) (250 हे पेक्षा जा त) 4 39.42 8.57 0.25 999 731 - - 1730 1061

4 अ) लघु पाटबधंारे तलाव ( थािनक तर)(101 ते 250 हे) - - - - 643 1211 281 752 2887 2887

ब) लघु पाटबंधारे तलाव (साठवण बंधारे + को.प.बंधारे) - - - - 1211 1183 305 495 3194 3194

11 (क)   20014-2015 या वषीर् बांधकाम चालू असलेले क प.

(योजनािनहाय तपिशल पिरिश ट कर्मांक 1 व 2 मध्ये पहावा)
िंसचन क्षमतेचा तालुकािनहाय तपिशल 

(हेक्टर)
जून 2015 
पयर्न्त 
िनमार्ण 
िंसचन 
क्षमता 
हेक्टर.

एकूण 
िंसचन 
क्षमता 
(हेक्टर

)

अ. 
कर्.

क पाचा कार. संख्या एकूण 
अंदािजत 
िंकमत 
कोटी 
रुपये)   

2014-15 
च्या दरानंी

िद.1.4.2014 
रोजी उवर्रीत 
कामाचंी 
अंदािजत 

िंकमत (कोटी 
रुपये) 

(सन:2014-
15 या वषार्च्या 
दराने)

2014-15 या 
वषीर् उपल ध 
असलेली 

एकूण आिर्थक 
तरतुद (कोटी 
रुपये) 

(बाधंकाम + 
इटीपी - 
एकूण)
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धुळे साकर्ी िंशदखेडा िशरपूर

1 2 3 4 5 6 7 (1) 7 (2) 7 (3) 7 (4) 8 9

(योजनािनहाय तपिशल पिरिश ट कर्मांक 1 व 2 मध्ये पहावा)
िंसचन क्षमतेचा तालुकािनहाय तपिशल 

(हेक्टर)
जून 2015 
पयर्न्त 
िनमार्ण 
िंसचन 
क्षमता 
हेक्टर.

एकूण 
िंसचन 
क्षमता 
(हेक्टर

)

अ. 
कर्.

क पाचा कार. संख्या एकूण 
अंदािजत 
िंकमत 
कोटी 
रुपये)   

2014-15 
च्या दरानंी

िद.1.4.2014 
रोजी उवर्रीत 
कामाचंी 
अंदािजत 

िंकमत (कोटी 
रुपये) 

(सन:2014-
15 या वषार्च्या 
दराने)

2014-15 या 
वषीर् उपल ध 
असलेली 

एकूण आिर्थक 
तरतुद (कोटी 
रुपये) 

(बाधंकाम + 
इटीपी - 
एकूण)

क) लघु पाटबधंारे तलाव (िज.प.)(0 ते 100 हे) 1 1.11 - - 32 - - - 32 -
5 अ)उपसा िंसचन योजना(रा. तर)(250 हेक्टर पेक्षा जा त) 1 1.93 0.31 - - - - 610 610 460
ब) उपसा िंसचन योजना ( था. तर) (101 ते 250 हेक्टर) - - - - - - - - 266 266
क) उपसा िंसचन योजना ( था. तर) (0 ते 100 
हेक्टर)

- - - - - - - - - -

6 को.प.बधंारे (राज्य तर) (250 हेक्टर पेक्षा जा त) 2 9.91 4.69 - - 252 - 271 523 523

7 अ) को.प.ब.ं( थािनक तर) (101 ते 250 हेक्टर) - - - - 1211 1183 305 495 3194 3194

ब) को.प.ब.ं( थािनक तर) (0 ते 100 हेक्टर) - - - - - - - - - िनरंक.

एकूण 31764

िटप :- मोठया व मध्यम क पाच्या बाबतीत तंभ कर्माकं 7 मध्ये िंसचन क्षमतेचा तालुकािनहाय तपिशल देण्यातं आला आहे.
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अ.   
       
       
       

क पाचे नांव. .मा. माणे 
एकूण अंदािजत 
िंकमत (कोटी 
रुपये)

शासकीय 
मान्यतेचा 
िदनांक.

क पाची 
िंसचन 
क्षमता 

(हेक्टसर्)
1 2 3 4 5
1 मोठे क प.

1) उध्वर् तापी ट प.2, ता.धारणी 
िज.अमरावती.

140.26 19.12.78

33140.00 
पैकी धुळे 
िज हा 

17989.00
2 अ) मध्यम क प.

ब) मोठया उपसा िंसचन योजना.

1 सुलवाडे जामफळ उपसा िंसचन योजना 788.89 6.4.1999 52720

3

1) ल.पा.िंहगण्यापाडा ता.िशरपूर. 17.18 2.2.99 1170.00

4
ल.पा.तलाव ( था. तर) अ)
(101 ते 250 हे.)

िनरंक. िनरंक. िनरंक.

ब) (0 ते 100 हे) िज.प. िनरंक. िनरंक. िनरंक.

5
उपसा िंसचन योजना (रा. तर) 
अ) (250 हेक्टर पेक्षा जा त)

िनरंक. िनरंक. िनरंक.

ब) उपसा िंसचन योजना ( था. तर)  (101 ते 
250 हेक्टर)

िनरंक. िनरंक. िनरंक.

क) (0 ते 100 हेक्टर) िज.प. िनरंक. िनरंक. िनरंक.

6

1) को.प.बं.सांगवी ता.िशरपूर 0.85 2.2.99 257.00

2) को.प.बं.खैरखुटी ता.िशरपूर. 0.76 2.2.99 261.00

7

1) काकसेवड 0.26 15.1.02 101.00

2) नवापाडा 0.23 20.4.00 108.00

3) मावजीपाडा 0.61 - 104.00

ब) को.प.बंधारे ( थािनक तर) (0 ते 100 
हेक्टर पेक्षा जा त) िज.प.

िनरंक. िनरंक िनरंक

11 (ड) शासकीय मान्यता िमळून तयार असलेले परंतू अ ाप आिर्थक तरतुद उपल ध नसलेले क प :

ल.पा.तलाव (राज्य तर)(250 हे. पेक्षा जा त)

को.प.बंधार(राज्य तर)250 हेक्टर पेक्षा जा त.

अ) को.प.बंधारे ( थािनक तर)  (101 ते 250 हेक्टर)

िनरंक
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12) िंसचन क्षमतेचा वापर :

मोठे. मध्यम.
(रा. तर + 

था. तर) ल.पा. + 
बंधारे + को.प.बं.

0 ते 100 हे
िज.प., 

ल.पा.+पा.त.+गा.
त. + बंधारे व 
उिंसयो.

1 2 3 4 5 6
1 धुळे. - 1976 11620 7360
2 साकर्ी. - 27800 4048 7882
3 िंशदखेडा. - 3494 4628 3839
4 िशरपूर - 11715 4134 4238

एकूण :- - 44985 24430 23319

एकूण (3+4+5+6) = 92734 हेक्टर (पूणर् झालेले व बांधकामािधन

क पावर िनिर्मत िंसचनक्षमता अंतभूर्त आहे.)

2) िंसचन क्षमतेचा एकूण वापर (2014-15 या वषीर्) (हे)

(तालुकािनहाय िवगतवारी खालील मा क पांवरील व लाभक्षेतर्ातील िविहरींवरील आकार.

मोठे. मध्यम.
(रा. तर + 

था. तर) ल.पा. + 
बंधारे + को.प.बं.

1 2 3 4 5

1 धुळे. - 1976 11386

2 साकर्ी. - 27800 46391

3 िंशदखेडा. - 3494 3748

4 िशरपूर - 14454 4002

एकूण :- - 47724 65527

113251 हे.

1) जून 2014 अखेर पयर्न्त िनमार्ण झालेली िंसचन क्षमता (हे)
(तालुकािनहाय िवगतवारी खालील माणे आहे)

एकुण (3+4+5)=

अ.कंर्. तालुक्याचे नांव.

िंसचन क्षमतेचा वापर (2014-15 या वषीर्)

तालुक्याचे नांव.
अ. 
कर्.

जून 2013 अखेर पयर्न्त िनमार्ण झालेली िंसचन क्षमता (हे)
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13) िंसचन क्षमता िनिर्मतीचा कायर्कर्म :

मोठे. मध्यम.
(रा. तर + 

था. तर) ल.पा. + 
बंधारे + को.प.बं.

0 ते 100 हे. िज.प. 
ल.पा., + 

पा.त.+का.ब. 
बंधारे व उपिंसचन 

योजा
1 2 3 4 5 6
1 धुळे. - 14023 14486 7360

2 साकर्ी. - 13856 5814 7883

3 िंशदखेडा. - 26260 3658 3839

4 िशरपूर - 11715 5848 4238

एकूण :- - 65854 29806 23320

एकूण (3+4+5+6) = 118980 हेक्टर
(पूणर् झालेले व बांधकामािधन क पावर िनिर्मत िंसचनक्षमता अंतभूर्त आहे.)

(तालुकािनहाय िवगतवारी खालील माणे आहे)

अ.कंर्. तालुक्याचे नांव.

जून 2014 अखेर पयर्न्त िनमार्ण झालेली िंसचन क्षमता (हे)

1) जून 2014 अखेर पयर्न्त िनमार्ण झालेली िंसचन क्षमता (हे)
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14) पाण्याचा साठा (द.ल.घ.मी) (पूणर् झालेले मोठे,मध्यम व लघु क पांच्या मािहतीनूसार)

अ. 
कंर्.

पाण्याचा साठा (दलघमी) मोठे. मध्यम. ल.पा. एकूण.

1 एकूण संकि पत उपयुक्त साठा. - 176.26 126.36 302.62

2
त्यापैकी 2014-2015 या वषीर् 
त्यक्षात उपल ध उपयुक्त साठा.

- 173.96 102.37 276.33

3
2014-2015 या वषीर् उपल ध 

साठयाशी टक्केवारी.
- 98.70% 81.01% 91.31%

15) िंसचन व िबगर िंसचन पाणी प ी थकबाकी व वसुली (रुपये लाखात)

िबगरकडा कडा

1 1039.86 -

2 823.08 -

3 67.87 -

4 79.16% -

1 2695.3 -

2 2243.03 -

3 123.73 -

4 83.22% -

2014-2015 मध्ये झालेली वसुली.

माचर् 2014 पयर्न्त एकूण आकारणी.
(1976-77 ते 2014-2015)

माचर्.2013 पयर्न्त झालेली एकूण वसुली.
(1976-77 ते 2014-2015)

2014-2015 झालेली वसुली.

एकूण वसुलीचे माण

धुळे िज हा एकूण पाणीसाठा.

एकूण वसुलीचे माण

अ) िंसचन पाणीप ी थकबाकी (3/2013 अखेर)

ब) िबगर िंसचन पाणीप ी (थकबाकी 3/2014 अखेर)

माचर् 2014 पयर्न्त एकूण आकारणी. 
(1976-77 ते 2014-2015)
माचर्.2014 पयर्न्त झालेली एकूण वसुली.                      
    (1976-77 ते 2014-2015)
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5.2   आिदवासी क्षतर्ास िंसचनाचा लाभ देणा-या पाटबंधारे क पांचा तपिशल खालील माणे.

क पाचे नांव.

िपका 
खालील
 िंसचन 
क्षमता

क पाचे नांव

िपका 
खाली
ल 
िंसचन 

क पाचे नांव

िपका 
खालील 
िंसचन 
क्षमता

क पाचे नांव

िपका 
खाली
ल 
िंसचन 

संख्या 
2+4+ 
6+8

िपका 
खालील 

िंसचन क्षेतर्    
   3+5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1) मोठे क प. िनरंक. िनरंक. िनरंक. िनरंक. िनरंक. िनरंक. िनरंक. िनरंक. िनरंक. िनरंक.

2) मध्यम क प. 1) मालनगांव. 2270 जामखेडी. 2750 िनरंक. िनरंक. िनरंक. िनरंक.

2) पांझरा 
(लाटीपाडा)

11390

3) अनेर. 7010

एकूण - 2 3 20670 1 2750 0 0 0 0 4 23420

3) लघु क प.

1) ता.साकर्ी. 1) बुरुडखे. 281 1)काब-याखडक 344 िनरंक. िनरंक. 1) सा.त.खैरखुंट 260

1) सा.त.बसरावळ 300

एकूण -1 1 281 1 344 0 0 2 560 4 1185

2) ता.िशरपूर 1) िवखरण. 487 1)झडेअंजन (उिंसयो) 610 1) िंहगण्यापाडा ल.पा. 1170 1)बोराडी ल.पा. 424

2) कालीकराड. 437 2)अभणपूर 
ल पा

435 2) सांगवी को.प.ब 257

3) नांदरड. 632
3) कोपब पवनकुटी 
(अमोदे)

253 3) खैरखुटी कोपबं 261

एकूण योजना.

वगर्वारी.

3 अ) राज्य तर (250 हे. पेक्षा जा त)

पूणर् झालेले क प.
बांधकामे चालू असलेले 

क प

शासकीय मान्यता ा त परंतू 
अ ाप आिर्थक तरतुद उपल ध 

नसलेले क प.

अन्वेषणाखालील व 
िव यकालीन योजना.
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5.2   आिदवासी क्षतर्ास िंसचनाचा लाभ देणा-या पाटबंधारे क पांचा तपिशल खालील माणे.

क पाचे नांव.

िपका 
खालील
 िंसचन 
क्षमता

क पाचे नांव

िपका 
खाली
ल 
िंसचन 

क पाचे नांव

िपका 
खालील 
िंसचन 
क्षमता

क पाचे नांव

िपका 
खाली
ल 
िंसचन 

संख्या 
2+4+ 
6+8

िपका 
खालील 

िंसचन क्षेतर्    
   3+5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

एकूण योजना.

वगर्वारी.

पूणर् झालेले क प.
बांधकामे चालू असलेले 

क प

शासकीय मान्यता ा त परंतू 
अ ाप आिर्थक तरतुद उपल ध 

नसलेले क प.

अन्वेषणाखालील व 
िव यकालीन योजना.

4) बुडकी. 443

5) वकवाड. 400

6) खामखेडा. 450

7) जळोद. 331

8) गधडदेव. 275
एकूण - 2 8 3455 2 688 3 1688 1 424 14 6255
एकूण.3 अ 

(रा. त)
9 3736 3 1032 3 1688 3 984 18 7440

लघु क प.

1) ता.साकर्ी. 1) िवरदेल (ल.पा) 198 1) काकसेवड 
को.प.बं.

101 1) नागझरी 
कोपबं

106

2) शेलबारी 
(ल.पा)

236 2) नवापाडा कोपबं. 108
2) भाडणे 
कोपबं

107

3) सामोडे (बंधारा) 157
3) िकरवाडे 
कोपबं

119

4) पानथळ 
(बंधारा)

-
4) खरगांव 
कोपबं

104

3 ब ( था. त) (101ते 250 हे.)
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5.2   आिदवासी क्षतर्ास िंसचनाचा लाभ देणा-या पाटबंधारे क पांचा तपिशल खालील माणे.

क पाचे नांव.

िपका 
खालील
 िंसचन 
क्षमता

क पाचे नांव

िपका 
खाली
ल 
िंसचन 

क पाचे नांव

िपका 
खालील 
िंसचन 
क्षमता

क पाचे नांव

िपका 
खाली
ल 
िंसचन 

संख्या 
2+4+ 
6+8

िपका 
खालील 

िंसचन क्षेतर्    
   3+5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

एकूण योजना.

वगर्वारी.

पूणर् झालेले क प.
बांधकामे चालू असलेले 

क प

शासकीय मान्यता ा त परंतू 
अ ाप आिर्थक तरतुद उपल ध 

नसलेले क प.

अन्वेषणाखालील व 
िव यकालीन योजना.

5) सामोडे को.प.बं. 125 5) मावजीपाडा 
कोपबं

104

6)वसुर्स-1 कोपबं. 103
6) ा हणवेल 
कोपबं

102

7)वसुर्स-2 कोपबं. 104

8)आमोदे कोपबं. 103

एकुण - 1 8 1026 0 0 2 209 6 642 16 1877

2) ता.िशरपूर 1)लौकी (ल.पा) 247 िनरंक. िनरंक. िनरंक. िनरंक.
1) वडेल 
(उिंसयो)

125

2) िमटगांव 
(ल पा)

130

3) वाडी (ल.पा) 219

4) रोिहणी (ल.पा) 156

5) नटवाडे 
(को.प.बं.)

111

6) वडेल 
(को.प.बं.)

118
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5.2   आिदवासी क्षतर्ास िंसचनाचा लाभ देणा-या पाटबंधारे क पांचा तपिशल खालील माणे.

क पाचे नांव.

िपका 
खालील
 िंसचन 
क्षमता

क पाचे नांव

िपका 
खाली
ल 
िंसचन 

क पाचे नांव

िपका 
खालील 
िंसचन 
क्षमता

क पाचे नांव

िपका 
खाली
ल 
िंसचन 

संख्या 
2+4+ 
6+8

िपका 
खालील 

िंसचन क्षेतर्    
   3+5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

एकूण योजना.

वगर्वारी.

पूणर् झालेले क प.
बांधकामे चालू असलेले 

क प

शासकीय मान्यता ा त परंतू 
अ ाप आिर्थक तरतुद उपल ध 

नसलेले क प.

अन्वेषणाखालील व 
िव यकालीन योजना.

7) जोयदा 
(उ.िंस.यो)

111

8) खैरखुटी 
उ.िंस.यो

155

एकूण - 2 6 981 0 0 0 0 1 125 7 1106
एकूण 3 ब. 14 2007 0 0 2 209 7 767 23 2983
लघु क प.
ता.साकर्ी. 1)दुतोडया बंधारा. 40 1)केवडीपाडा उिंसयो 90 1) बंधारपाडा सा.बं. 14 1) ह ी 21

2) बोरवून बंधारा.
पां.म.
.समािव

2) पखरुन उ.िस.यो. 70 2) जामझीरा सा.बं. 19 2) घाणेगांव 23

3) नदीपार बंधारा.
पा.ंम. . 
समािव ठ

3) ह ी सा.बं. 31 3) ा हणवेल सा.बं. 49 3) कुडाशी 24

4) छाईल सा.बं. 31 4) नवापाडा सा.बं. 35 4) िझरणेपाडा 21

5) बळसाणे सा.बं. 31 5) नांदखीर् सा.बं. 31 5) िवरखेल 24

6) मांजरी सा.बं. 32 6) दापूरा सा.बं. 43 6) वाषार् 28

3) क थािनक तर 0 ते 100 हे.
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5.2   आिदवासी क्षतर्ास िंसचनाचा लाभ देणा-या पाटबंधारे क पांचा तपिशल खालील माणे.

क पाचे नांव.

िपका 
खालील
 िंसचन 
क्षमता

क पाचे नांव

िपका 
खाली
ल 
िंसचन 

क पाचे नांव

िपका 
खालील 
िंसचन 
क्षमता

क पाचे नांव

िपका 
खाली
ल 
िंसचन 

संख्या 
2+4+ 
6+8

िपका 
खालील 

िंसचन क्षेतर्    
   3+5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

एकूण योजना.

वगर्वारी.

पूणर् झालेले क प.
बांधकामे चालू असलेले 

क प

शासकीय मान्यता ा त परंतू 
अ ाप आिर्थक तरतुद उपल ध 

नसलेले क प.

अन्वेषणाखालील व 
िव यकालीन योजना.

7) िदघावे सा.ब. 23 7) िंचचपाडा सा.बं. 39 7) कुहोर 23

8) उमटीर्-1 सा.बं. 22 8) िचपीपाडा सा.बं. 14 8) केळीपाडा 21

9) पाचमती सा.बं. 22 9) राईनपाडा सा.बं. 24 9) नवागांव 23

10) िवरखेल-2 सा.बं. 22 10) मांजरीपाडा सा.बं. 15 10) नवापाडा 21

11) िवरखेल-3 सा.बं. 27 11) भोईपाडा सा.बं. 32 11) पानखेडा 21

12) टभेवषार् सा.बं. 8 12) कुहेर सा.बं. 17 12) भामचापाडा 25

13) वासार् सा.बं. 50 13) धामणधर 24

14) ठबा (भायाचापाडा) 20 14) बसरावळ 23

15) वरपाडा 21

16) मोहमाळ 21

17) चौपाळा 20

18) आमखेडा 21
19) िंचचपाडा 15
20) चौपाळा-2 20
21) ल हारकडी 25
22) आमखेल 23
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5.2   आिदवासी क्षतर्ास िंसचनाचा लाभ देणा-या पाटबंधारे क पांचा तपिशल खालील माणे.

क पाचे नांव.

िपका 
खालील
 िंसचन 
क्षमता

क पाचे नांव

िपका 
खाली
ल 
िंसचन 

क पाचे नांव

िपका 
खालील 
िंसचन 
क्षमता

क पाचे नांव

िपका 
खाली
ल 
िंसचन 

संख्या 
2+4+ 
6+8

िपका 
खालील 

िंसचन क्षेतर्    
   3+5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

एकूण योजना.

वगर्वारी.

पूणर् झालेले क प.
बांधकामे चालू असलेले 

क प

शासकीय मान्यता ा त परंतू 
अ ाप आिर्थक तरतुद उपल ध 

नसलेले क प.

अन्वेषणाखालील व 
िव यकालीन योजना.

23) केतकपाडा 21
24) चरणमाळ-1 21
25) चरणमाळ-2 21
26) नवापाडा 21
27) िशरभून 21
28) उमरफाट 23

एकूण -1 3 40 10 249 14 402 28 616 55 1307

ता.िशरपूर. 1) सागवी को.प.बं. 50 1) सतमाने 5 0 0 1) फ ेपूर 23

2) नांदड को.प.बं. 41 2) िंहगणे 25 2) अभणपूर 20

3) च दी-1 सा.बं. 15 3) सावेर-1 21 3) खारीखान 20

4) खारीखान सा.बं. 13 4) सावेर-2 21 4) रोहणी 24

5) लौकी-2 सा.बं. 20 5) सावेर-3 21 5) सुळे 23

6) च दी-2 सा.ब.ं 16 6) वकवाड-1 23

7) च दी-4 सा.बं. 15 7) नटवाडे-1 23

8) हातेड-3 सा.बं. 16 8) वकवाड-2 22
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5.2   आिदवासी क्षतर्ास िंसचनाचा लाभ देणा-या पाटबंधारे क पांचा तपिशल खालील माणे.

क पाचे नांव.

िपका 
खालील
 िंसचन 
क्षमता

क पाचे नांव

िपका 
खाली
ल 
िंसचन 

क पाचे नांव

िपका 
खालील 
िंसचन 
क्षमता

क पाचे नांव

िपका 
खाली
ल 
िंसचन 

संख्या 
2+4+ 
6+8

िपका 
खालील 

िंसचन क्षेतर्    
   3+5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

एकूण योजना.

वगर्वारी.

पूणर् झालेले क प.
बांधकामे चालू असलेले 

क प

शासकीय मान्यता ा त परंतू 
अ ाप आिर्थक तरतुद उपल ध 

नसलेले क प.

अन्वेषणाखालील व 
िव यकालीन योजना.

9) चांदसुयार् सा.बं. 5 9) हातेड 22

10) वासडीर्-1 सा.बं. 4 10) कंजाई 24

11) वासडीर्-2 सा.बं. 4 11) भोईटी 23

12) टेकपाडा 3 12) भोईटी-2 21

13) लकडया हनुमान-1 6 13) भोईटी-4 22

14) लकडया हनुमान-2 5 14) महादेव-2 21

15) िचलारे-2 5 15) िंहगाव 40

16) खामखेडा-2 6 16) अभणपूर 20

17) िचलारे-1 5 17) वासडीर्-2 20

18) आंबे 9 18) खैरखुटी-1 27

19) अंजनपाडा 8 19) खैरखुटी-2 27

20) खामखेडा .अ.-1 6 20) जोयदा 26

21) हातेड-3 10 21) जुनापाणी 24

22) आंबा-2 7 22) सांबऱ्या 23
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5.2   आिदवासी क्षतर्ास िंसचनाचा लाभ देणा-या पाटबंधारे क पांचा तपिशल खालील माणे.

क पाचे नांव.

िपका 
खालील
 िंसचन 
क्षमता

क पाचे नांव

िपका 
खाली
ल 
िंसचन 

क पाचे नांव

िपका 
खालील 
िंसचन 
क्षमता

क पाचे नांव

िपका 
खाली
ल 
िंसचन 

संख्या 
2+4+ 
6+8

िपका 
खालील 

िंसचन क्षेतर्    
   3+5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

एकूण योजना.

वगर्वारी.

पूणर् झालेले क प.
बांधकामे चालू असलेले 

क प

शासकीय मान्यता ा त परंतू 
अ ाप आिर्थक तरतुद उपल ध 

नसलेले क प.

अन्वेषणाखालील व 
िव यकालीन योजना.

23) खैरखुटी 10 23) सुळे 23

24) जामन्यापाडा 10 24) लकडया हनुमान 22

25) थाळनेर 32 25) फ ेपूर 20

26) सुळे 23 26) वकवाड-3 22

27) वाडी 25 27) िचलाणे 23

28) पन्हाखेडा 23 28) कनगाई 21

29) मालकातर 24 29) अभणपूर 21

30) वासडीर् 25

31) गधडदेव 25

32) भोईटी 23

33) नांदड 24

34) वाडी-1 24

एकूण 34 537 5 93

एकूण 3 क 37 577 15 342 14 402 29 650 125 630

36965
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6) अवषर्ण वण के्षतर् :
सुखटणकर सिमतीच्या िशफारशीनुसार 1) धुळे 2) िंशदखेडा 3) साकर्ी हे तालुके संपूणर्त:
अवषर्ण वण के्षतर्ात येतात. त्याचंे एकूण के्षतर्फळ 4783 चौ.िक.मी. असून ते िज हयाच्या
एकूण के्षतर्फळाच्या 58.13 टक्के आहे

6.1    धुळे िज हयातील अवषर्ण वण के्षतर्ामध्ये 3 तालुके येतात.

एकूण.
पैकी अवषर्ण वण 

भागाचे
एकूण

पैकी अवषर्ण वण 
भागातील.

1 2 3 4 5 6

1 धुळे. 1947 1947 166 166

2 िंशदखेडा. 1280 1280 143 143

3 साकर्ी. 2999 1556 212 110

एकुण  :- 6226 4783 521 419

तालुक्याचे भौगोिलक के्षतर्फळ 
चौ.िक.मी.

तालुक्यातील गावाचंी संख्या.
अ. 
कंर्.

अवषर्ण वण 
तालुका.

25



7)  योजनापूवर् व पंचवािर्षक योजनािनहाय हाती घेतलेले क प व त्यामूळे िंसचनाखाली येणारे

के्षतर् याचा तपिशल पंचवािर्षक योजनावर झाले या खचार्चा तपिशल.

7.1  पंचवािर्षक योजनावार हाती घेतलेले क प व त्यामूळे िंसचनाखाली येणारे के्षतर् :

आजपयर्त पंचवािषक योजनेच्या कालावधीमध्ये िनमार्ण झाले या िसचन क्षमतेचा

तपिशल खाली देण्यात आला आहे.

मोठे क प
मध्यम 
क प

ल.पा.यो. 
(राज्य तर)

ल.पा.यो. 
(रा त 

* था तर)

उ.िंस.यो. 
(रा त 

* था तर)
एकूण.

संख्या/ 
िंसचन 
क्षमता (हे)

संख्या/ 
िंसचन 
क्षमता (हे)

संख्या/ 
िंसचन क्षमता 

(हे)

संख्या/ 
िंसचन 
क्षमता (हे)

संख्या/ 
िंसचन 
क्षमता (हे)

संख्या / क्षेतर्

1 2 2 अ 3 4 5 5 अ 6 7

1 योजना पूवर्. - - -
33 बंधारे / 
3068+1 
ल.पा /1821

- - 34/4889

2 पिहली योजना 1951-56 - - 1/पु.त. - - 1/पु.त

3 दुसरी योजना. 1956-61 - - - 1/234 - 1/234

4 तीसरी योजना. 1961-66 - 2/7938 1/425 - - 3/8363

1996-67 - - - - - -

1967-68 - - - - - -

1968-69 - - - 1/205 - 1/205

6 चौथी योजना. 1969-74 - 3/18977 5/2283 1/198 - 9/21458

7 पाचवी योजना. 1974-78 - - 10/4577 3/613 - 13/5190

1978-79 - - - 1/181 - 1/189

1979-80 - Jan-84 1/400 2/380 - Apr-64

1980-81 - 1/585 - 1/217 - 2/803

1981-82 - 1/748 1/275 1/143 - 3/1166

1982-83 - Jan-85 1/662 1/220 - Mar-60

1983-84 - - 1/337 1/156 - 2/493

1984-85 - - 2/781 1/212 - 3/993

8
दोन वािर्षक 
योजना

9 सहावी योजना.

अ. 
कंर्.

कालावधी. योजना वषर्.

5
तीन वािर्षक 
योजना
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मोठे क प
मध्यम 
क प

ल.पा.यो. 
(राज्य तर)

ल.पा.यो. 
(रा त 

* था तर)

उ.िंस.यो. 
(रा त 

* था तर)
एकूण.

संख्या/ 
िंसचन 
क्षमता (हे)

संख्या/ 
िंसचन 
क्षमता (हे)

संख्या/ 
िंसचन क्षमता 

(हे)

संख्या/ 
िंसचन 
क्षमता (हे)

संख्या/ 
िंसचन 
क्षमता (हे)

संख्या / क्षेतर्

1 2 2 अ 3 4 5 5 अ 6 7

अ. 
कंर्.

कालावधी. योजना वषर्.

1985-86 - - 1/404 1/120 - 2/524

1986-87 - - - - - -

1987-88 - *1/5572 - - - 1/5572

1988-89 - - - - - -

1989-90 - - - - - -

1990-91 - *1/7180 - - - 1/1780

1991-92 - - - - - -

1992-93 - *1/2750 - - - 1/2750

1993-94 - - - - - -

1994-95 - - 1/270 - - 1/270

1995-96 - *1/7561 - - - 1/7561

1996-97 - - - 3/396 4/426 7/822

1997-98 - - 1/253 - - 1/253

1998-99 - - 2/555 - - 2/555

1999-00 - - Aug-36 - 1/582 9/3218

00-01 - *1/2749 *16/5009 *4/437 - 21/8195

01-02 - - - *11/789 - 11/789

02-03 - - - - - -

03-04 - - - - - -

04-05 - - - 35/231 - 35/126.58

05-06 - - - - - -

2006-07 - 6/4585 11/3076 - - 18/8271

13

10 सातवी योजना.

11
दोन वािर्षक 
योजना

12 आठवी योजना.

नववी व दहावी 
योजना.
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मोठे क प
मध्यम 
क प

ल.पा.यो. 
(राज्य तर)

ल.पा.यो. 
(रा त 

* था तर)

उ.िंस.यो. 
(रा त 

* था तर)
एकूण.

संख्या/ 
िंसचन 
क्षमता (हे)

संख्या/ 
िंसचन 
क्षमता (हे)

संख्या/ 
िंसचन क्षमता 

(हे)

संख्या/ 
िंसचन 
क्षमता (हे)

संख्या/ 
िंसचन 
क्षमता (हे)

संख्या / क्षेतर्

1 2 2 अ 3 4 5 5 अ 6 7

अ. 
कंर्.

कालावधी. योजना वषर्.

2007-08 - 6/6832 - - - 6/6832

2008-09 - - - - - -

2009-10 - - - - - -

2010-11 - 6/15347 8/3183 9/134 2/160 -

2011-12 - Mar-42 - - 1/260 4/2502

2012-13 - Feb-72 - - - -

अकरावी योजना

िटप:- वरील तक्त्यांतील अ.कंर्. 3 ते 6 मधील क पांच्या संखेच्या अनुषंगाने योजना िनहाय तपशील पिरिश ट-3 येथे जोडला आहे.
पूणर् झाले या व सुरु असले या सवर् मध्यम क पांची  तसेच पूणर् झाले या व ल.पा.यो. व सुरु असले या व ज्यावर अंशत: िंसचन
क्षमूता िनमार्ण झालेली आहे अशा ल.पा.योजनांची आकडेवारी वरील तक्त्यांत िदलेली आहे ज्या पंचवािर्षक योजनेत क प हाती
घेतला आहे. त्यावषीर् योजनेत क पाच्या िंसचन क्षमतेचा व खचार्चा तपिशल िदला आहे. सुरु असले या योजना * अशा खुणेने
दशर्िवले या आहेत.

14
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7.2  पंचवािर्षक योजनावंर झाले या खचार्चा तपिशल (खचर् रुपये लाखात)

मोठे क प मध्यम क प
ल.पा.यो. 

(राज्य तर)

ल.पा.यो. 
(रा त 

* था तर)

उ.िंस.यो. 
(रा त 

* था तर)
एकूण.

संख्या/खचर् संख्या/खचर् संख्या/खचर् संख्या/खचर् संख्या/खचर् संख्या/खचर्

1 2 2 अ 3 4 5 5 अ 6 7

1 योजना पूवर्. - - -
33बंधारे/77 
+1 ल.पा/42

- - 34/119

2 पिहली योजना 1951-56 - - 1/3.20 - - 1/3.20

3 दुसरी योजना. 1956-61 - - - 1/234 - 1/234

4 तीसरी योजना. 1961-66 - 2/334 1/8 - - 3/342

1996-67 - - - - - -

1967-68 - - - - - -

1968-69 - - - 1/205 - 1/205

6 चौथी योजना. 1969-74 - 3/1447 5/90 1/10 - 9/1547

7 पाचवी योजना. 1974-78 - - 10/366 3/97 - 13/463

1978-79 - - - 1/25 - 1/25

1979-80 - 1/2298 1/422 2/77 - 4/2797

1980-81 - 1/1890 - 1/22 - 3/1912

1981-82 - 1/748 1/63 1/25 - 3/836

1982-83 - *1/4566 1/103 1/36 - 3/3663

1983-84 - - 1/164 1/55 - 2/219

1984-85 - - 2/1327 1/93 - 3/1420

1985-86 - - 1/214 1/31 - 2/245

1986-87 - - - - - -

1987-88 - *1/7670 - - - 1/4207

1988-89 - - - - - -

1989-90 - - - - - -

10 सातवी योजना.

योजना वषर्.

5
तीन वािर्षक 
योजना

8
दोन वािर्षक 
योजना

अ. 
कंर्.

कालावधी.

9 सहावी योजना.
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7.2  पंचवािर्षक योजनावंर झाले या खचार्चा तपिशल (खचर् रुपये लाखात)

मोठे क प मध्यम क प
ल.पा.यो. 

(राज्य तर)

ल.पा.यो. 
(रा त 

* था तर)

उ.िंस.यो. 
(रा त 

* था तर)
एकूण.

संख्या/खचर् संख्या/खचर् संख्या/खचर् संख्या/खचर् संख्या/खचर् संख्या/खचर्

1 2 2 अ 3 4 5 5 अ 6 7

योजना वषर्.
अ. 
कंर्.

कालावधी.

1990-91 - *1/6337 - - - 1/1780

1991-92 - - 1/699 - - 1/699

1992-93 - *1/1758 - - - 1/1473

1993-94 - - - - - -

1994-95 - - 1/105 - - 1/105

1995-96 - *1/17890 - - - 1/8969

1996-97 - - - 3/122 4/93 7/215

1997-98 - - 1/96 - - 1/96

1998-99 - - 2/12 - - 2/192

1999-00 - - 8/1100 - 1/582 9/1682

00-01 - *1/869 *16/1362 *4/94 - 21/1719

01-02 - - - *11/111 - 11/111

02-03 - 10/3016 - - - -

03-04 - 10/1601 - - - -

04-05 - 10/1646 - - - -

05-06 - 10/4180 - - - -

06-07 - 10/11840 49/256 - - -

07-08 - 6/6147.42 8/167.80 - 1/13.72 15/6328.94

08-09 - 6/7326.05 6/152.61 - - 12/7478.66

09-10 - 12/5271.23 24/411.46 - 2/8.47 38/5691.16

10-11 - 6/5526.72 12/1323.21 - 1/17.36 19/6867.29

11-12 1/20.34 8/5057.43 21/1529.07 - 1/0.03 31/6606.87

12-13 - 2/43547.00 - - - -

13
नववी व दहावी 
योजना.

11
दोन वािर्षक 
योजना

12 आठवी योजना.
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8)  जलिव ुत योजना :
नािशक पाटबंधारे क प मंडळ, धुळे.
उ र महारा टर्  देशातील जलिव ुत क पाचं्या सवक्षण कामासाठी अहमदनगर या मंडळाच्या
अिधपत्याखाली भंडारदरा जल िव ुत ( थापत्य) भंडारदरा िवभाग व जलिव ुत उपिवभागर् कंर्.1
नािशक स :ि थतीत कायर्रत आहे. धुळे िज हयातील जलिव ुत क पाच्या सवक्षण व
अन्वषेणाच्या कामाची स :ि थती पूढील माणे आहे.

अ) बाधंकाम सरु असलेले जल िव ुत क प :

अ. 
कर्.

क पाचे नावं. तालुका. वीजिनिर्मती क्षमता (मे.वॅट)
वािर्षक वीज 
िनिर्मती (द.ल. 
युिनट )

शेरा.

1 2 3 4 5 6

ब) अन्वेषणाखालील असलेले जल िव ुत क प :

अ.  
कंर्.

क पाचे नावं. तालुका.
वीजिनिर्मती क्षमता (मे.वॅट) 
भारगुणक टक्के एम.ड यु. 

एल.एफ.मे.वॅट/भारगुणक टक्के.

अंदािजत वािर्षक 
वीज िनिर्मती 

(द.ल.युिनट )
शेरा.

1 2 3 4 5 6

9) खार भूमी िवकास योजना :

10)  नकाशे :
अ) िज हयातील पाटबंधारे योजना दशर्िवणारा िज हा नकाशा व पाटबंधारे िवभाग व उपिवभाग
याचंे मुख्यालय दशर्िवणारा नकाशा सोबत जोडलेला आहे. ( माण 1-4 मलै) हणजे 1:250000
ब) िपक दशर्क नकाशा सोबत जोडलेला आहे.
क) समपजर्न्यमान रेषा दशर्क नकाशा सोबत जोडलेला आहे.

" िनरंक "

" िनरंक "

" िनरंक "
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िंसचन 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पूरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ो् िगक 
वापरासाठी 
(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

अ) पूणर् झालेले क प.

अ 1)मोठे क प

पिरिश ट -1
मोठया व मध्यम पाटबंधारे क पांची क पिनहाय मािहती.

एकूण उपयुक्त पाणी साठयाच्या 
वापराचा.

खोऱ्याचे 
नावं

अ ावत 
.मा. ा त 
िंकमत / वषर् 
(रु.कोटीत)

अ. 
कर्.

एकूण िंसचन 
क्षमतेची 

तालुका िनहाय 
िवगतवारी.

31/3/14 
अखेर 
झालेला 
एकूण खचर् 
(रु.कोटीत)

एकूण 
अंदाजे 

िंकमत (13-
14 च्या 
दरानंी) 
कोटी 
रुपयातं) 

(इटीपीसह)

क पाचे नावं.

" िनरंक "

एकूण िंसचन 
क्षमता (हेक्टर) 
िपका खालील 

क्षतर्.

शेरा.

एकूण 
उपयुक्त 
पाणी साठा 
(दलघमी)

एकूण 
पाणी साठा 
(दलघमी)

जून.14 
अखेर 
िनमार्ण 
झालेली 
िंसचन 

क्षमता (हे) 
िपका 
खालील 
क्षतर्.

अ 1)मोठ क प.

1)कनोली ता.धुळे.
तापी 
खोरे

0.50
1973

0.50 0.50 1540 धुळे.1540 1540 11.90 8.45 6.73 1.72 -
िब.आ.(अवषर्ण वण क्षतर्)/तापी 

खोरे

2)मालनगावं 
ता.साकर्ी

तापी 
खोरे

2.99
2006

0.75 0.75 2270 साकर्ी.2270 2270 13.02 11.33 11.33 - - आिदवासी / तापी खोरे

3) पाझंरा 
(लाटीपाडा) 
ता.साकर्ी.

तापी 
खोरे

3.19
1999

3.19 2.87

11390 
सै यदनगर 

(बंधा-यासह) 
जूना बंधा-या 
वरील क्षतर्ासह

साकर्ी.7020  
धुळे.4370

7020
4370

11390
43.41 35.63 34.92 0.71 - आिदवासी (अवषर्ण वण क्षतर्)

4) करवंद 
ता.िशरपूर वाढीव 
कालवा

तापी 
खोरे

1.16
1971
12.72
2004

12.72 7.84 5668 िशरपूर.5668 5668 21.12 21.12 19.60 1.35 0.17 िब.आ./ तापी खोर

अ 2) मध्यम क प (तापी पाटबंधारे िवकास महामंडळाकडील क प)

" िनरक "
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िंसचन 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पूरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ो् िगक 
वापरासाठी 
(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

एकूण उपयुक्त पाणी साठयाच्या 
वापराचा.

खोऱ्याचे 
नावं

अ ावत 
.मा. ा त 
िंकमत / वषर् 
(रु.कोटीत)

अ. 
कर्.

एकूण िंसचन 
क्षमतेची 

तालुका िनहाय 
िवगतवारी.

31/3/14 
अखेर 
झालेला 
एकूण खचर् 
(रु.कोटीत)

एकूण 
अंदाजे 

िंकमत (13-
14 च्या 
दरानंी) 
कोटी 
रुपयातं) 

(इटीपीसह)

क पाचे नावं.

एकूण िंसचन 
क्षमता (हेक्टर) 
िपका खालील 

क्षतर्.

शेरा.

एकूण 
उपयुक्त 
पाणी साठा 
(दलघमी)

एकूण 
पाणी साठा 
(दलघमी)

जून.14 
अखेर 
िनमार्ण 
झालेली 
िंसचन 

क्षमता (हे) 
िपका 
खालील 
क्षतर्.

5) सुलवाडे बॅरेज 
क प 
ता.िंशदखेडा.

तापी 
खोरे

290.88 290.88 219.13
8582 (उपसा 
िंसचना ारे)

िंशदखेडा 
7112 
धुळे.1470

8582 65.06 65.05 42.88 19.51 4.38 िब.आ.(अ. .क्ष)तापी खोरे

9 35 7010 (4580

6) अनेर ता.िशरपूर
तापी 
खोरे

16.67
1998

    9.35       
   7.32  

(चारी 14)  
16.67

9.16

7010 (4580-
2430) 

(फक्त धुळे 
िज हयातील)

िशरपूर 7010 6047 103.56 59.20 59.20 - - आिदवासी व िब..आ. तापी खोरे

7)बुराई ता.साकर्ी
तापी 
खोरे

8.84
1985

8.84 8.84 3313
साकर्ी 3056
िंशदखेडा257

3313

2176
116

2292
21.33 14.21 13.34 0.87 -

िब..आ.(अ. .को)तापी खोरे 
एकितर्त मंजूर जल 
िनयोजनानुसार मजूर निवन तीन 
काल यापैकी (1) बुराई डावा 
कालवा पूणर् आहे (2) दुसाने 
बंधारा 2 पासून उजवा कालवा 
िकमी.1ते5 पयर्न्त पूणर् उवर्रीत 
90 पूणर् (3) िदवी बंधारा डावा 
काला 90 टक्के पूणर् उवर्रीत 
कामे गतीत आहे. या निवन 
काल यावर 2292 हेक्टर िंसचन 
क्षमता िनमार्ण झाली आहे.
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िंसचन 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पूरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ो् िगक 
वापरासाठी 
(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

एकूण उपयुक्त पाणी साठयाच्या 
वापराचा.

खोऱ्याचे 
नावं

अ ावत 
.मा. ा त 
िंकमत / वषर् 
(रु.कोटीत)

अ. 
कर्.

एकूण िंसचन 
क्षमतेची 

तालुका िनहाय 
िवगतवारी.

31/3/14 
अखेर 
झालेला 
एकूण खचर् 
(रु.कोटीत)

एकूण 
अंदाजे 

िंकमत (13-
14 च्या 
दरानंी) 
कोटी 
रुपयातं) 

(इटीपीसह)

क पाचे नावं.

एकूण िंसचन 
क्षमता (हेक्टर) 
िपका खालील 

क्षतर्.

शेरा.

एकूण 
उपयुक्त 
पाणी साठा 
(दलघमी)

एकूण 
पाणी साठा 
(दलघमी)

जून.14 
अखेर 
िनमार्ण 
झालेली 
िंसचन 

क्षमता (हे) 
िपका 
खालील 
क्षतर्.

8) सोनवद 
ता.िंशदखेडा.

तापी 
खोरे

25.80
1999

25.80 25.80 2684
िंशदखेडा 

2684
2684 17.52 14.36 12.79 1.57 - (िबआ.अ. .क्ष)तापी खोरे

9) अमरावती 
ता.िंशदखेडा.

तापी 
खोरे

48.33 79.04 49.48
      3085       
फक्त धुळे 
िज हयातील.

िंशदखेडा 
3085

3085 27.78 21.25 21.25 - - िबआ.(अ. .क्ष) तापी खोरे

एकूण अ 2) 409.92 439.55 324.37 45542 45542 43558 324.70 250.60 222.04 25.73 -

एकूण अ) 409.92 439.55 324.37 45542 45542 43558 324.70 250.60 222.04 25.73 -
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िंसचन 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पूरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ो् िगक 
वापरासाठी 
(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

एकूण उपयुक्त पाणी साठयाच्या 
वापराचा.

खोऱ्याचे 
नावं

अ ावत 
.मा. ा त 
िंकमत / वषर् 
(रु.कोटीत)

अ. 
कर्.

एकूण िंसचन 
क्षमतेची 

तालुका िनहाय 
िवगतवारी.

31/3/14 
अखेर 
झालेला 
एकूण खचर् 
(रु.कोटीत)

एकूण 
अंदाजे 

िंकमत (13-
14 च्या 
दरानंी) 
कोटी 
रुपयातं) 

(इटीपीसह)

क पाचे नावं.

एकूण िंसचन 
क्षमता (हेक्टर) 
िपका खालील 

क्षतर्.

शेरा.

एकूण 
उपयुक्त 
पाणी साठा 
(दलघमी)

एकूण 
पाणी साठा 
(दलघमी)

जून.14 
अखेर 
िनमार्ण 
झालेली 
िंसचन 

क्षमता (हे) 
िपका 
खालील 
क्षतर्.

ब

ब-1) मोठे क प

ि ी ो े

बांधकाम चालू असलेले क प (तापी पाटबंधारे िवकास महामंडळाकडील)

1) िन न तापी 
क प पाडळसे 
िज हा.  जळगावं

तापी 
खोरे

1127.74
वषर् 2009

1681.81 247.89 2409 धुळे
809

िंशदखेडा
1600 धुळे

उपसा 
िंसचन ारे 
िंसचनाचे 
िनयोजन 
आहे.

420.56 407.59 362.72 25.52 51.85

िब.आ.तापी खोरे सदर क प 
जळगावं िज हयात असून 
त्या ारे एकूण िंसचन क्षतर् 
31309 हे. पैकी धुळे 
िज हयातील 2409 हे. क्षतर्ास 
िंसचनाचा लाभ िमळणार  आहे. 
1) िन न तापी क प तापी 
खोऱ्यात असून तापी सातपुडा 
उपखोऱ्यात आहे.
2) सदर क प जळगावं 
िज हयातील अंमळनेर 
तालुक्यातील असून अवषर्ण 
वण क्षतर्ातील (अंशत:) आहे. / 
िबगर आिदवासी.

एकूण (ब-1) 1127.74 1681.81 247.89 2409 2409 - 420.56 407.59 362.72 25.52 51.85
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िंसचन 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पूरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ो् िगक 
वापरासाठी 
(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

एकूण उपयुक्त पाणी साठयाच्या 
वापराचा.

खोऱ्याचे 
नावं

अ ावत 
.मा. ा त 
िंकमत / वषर् 
(रु.कोटीत)

अ. 
कर्.

एकूण िंसचन 
क्षमतेची 

तालुका िनहाय 
िवगतवारी.

31/3/14 
अखेर 
झालेला 
एकूण खचर् 
(रु.कोटीत)

एकूण 
अंदाजे 

िंकमत (13-
14 च्या 
दरानंी) 
कोटी 
रुपयातं) 

(इटीपीसह)

क पाचे नावं.

एकूण िंसचन 
क्षमता (हेक्टर) 
िपका खालील 

क्षतर्.

शेरा.

एकूण 
उपयुक्त 
पाणी साठा 
(दलघमी)

एकूण 
पाणी साठा 
(दलघमी)

जून.14 
अखेर 
िनमार्ण 
झालेली 
िंसचन 

क्षमता (हे) 
िपका 
खालील 
क्षतर्.

ब-2) मध्यम क प

1)िन नपाझंरा
ी ी

िब.आ.(अ. .क्ष) तापी खोरे         
धरणाचे  मुख्य काम 65% पुणर्  
झाले आहे . पुनवर्सन नागरी सुिवधा 
कामे गतीत आहे उजवा कालवा1)िन नपाझरा 

(अक्कलपाडा) 
ता.साकर्ी.

तापी 
खोरे

347.31 556.28 306.12 7585
साकर्ी.33       
धुळे.7552

2442 109.31 88.82 44.36 101.96 8.50
काम गतीत आह. उजवा कालवा, 
हरणमाळ पुच्छ तलाव व गोताणे 
िवअर ही 100% पुणर् व उजवा 
काल याचे काम 80% पुणर् झाले 
आहे. व डावा कालवा कामे गतीत 
आहे.

2)जामखेडी 
ता.साकर्ी.

तापी 
खोरे

35.27 58.21 43.59 2750 साकर्ी.2750 2350 14.45 12.34 12.34 0.18 -

(आिदवासी व अ. .को) तापी 
खोर  धरण 100% पूणर्, क प 
धुळे पा. िव. कडे ह तातंर. 
साडंवा काम पूणर्, डावा कालवा 
पूणर् व िवतिरकाचंे काम गतीत 
आहे.

3) वाडीशेवाडी 
ता.िंशदखेडा.

तापी 
खोरे

258.33 258.33 129.35 7176
िंशदखेडा 

6650  
धुळे.526

3680 36.93 33.91 33.20 0.71 -

(िब.आ.अ. .क्ष)तापी खोरे 
क पाचे मातीधरण, साडंवा 
काम पूणर् व डावा काल याचे 
काम गतीत  आहेत,.

4) सुलवाडे 
जामफळ कनोली 
मोठी उ. िस यो 
ता.िंशदखेडा

1999 788.89 2021.06 10.84 52720
धुळे.10207 
िंशदखेडा 

42513
- - - - - -

कदर्ीय जल आयोगाची मान्यता 
ा त झाली आहे.  अंितम 
मान्यता बाकी आहे.

2008

1999

2011
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िंसचन 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पूरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ो् िगक 
वापरासाठी 
(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

एकूण उपयुक्त पाणी साठयाच्या 
वापराचा.

खोऱ्याचे 
नावं

अ ावत 
.मा. ा त 
िंकमत / वषर् 
(रु.कोटीत)

अ. 
कर्.

एकूण िंसचन 
क्षमतेची 

तालुका िनहाय 
िवगतवारी.

31/3/14 
अखेर 
झालेला 
एकूण खचर् 
(रु.कोटीत)

एकूण 
अंदाजे 

िंकमत (13-
14 च्या 
दरानंी) 
कोटी 
रुपयातं) 

(इटीपीसह)

क पाचे नावं.

एकूण िंसचन 
क्षमता (हेक्टर) 
िपका खालील 

क्षतर्.

शेरा.

एकूण 
उपयुक्त 
पाणी साठा 
(दलघमी)

एकूण 
पाणी साठा 
(दलघमी)

जून.14 
अखेर 
िनमार्ण 
झालेली 
िंसचन 

क्षमता (हे) 
िपका 
खालील 
क्षतर्.

िब.आ.(अ. .क्ष) तापी खोरे शासन
आदेशानूसार सदर क पासाठी
वतंतर् अहवाल तयार करुन त्यास
महामंडळाने िद.15.11.99 रोजी
शासकीय मान्यता िदली आहे.

5) पाझंण डावा 
कालवा वाढ व 
िव तार ता.40गावं 
िज.जळगावं.

तापी 
खोरे

18.68
2009

18.68 10.35
3199 फक्त 
धुळे 

िज हयातील.

3199 तालुका 
धुळे.

2749

(सदर योजनेसाठी िगरणा
धरणातील उपयुक्त पाणीसाठयातून
13.56 दलघमी पाणी वापर करणे
तािवत आहे.) वाढ व िव तार

कामे गतीत आहेत. मोरदड-
खोरदड शाखा कालवा व त्यावरील
1 ते 7 मायनर व तरवाडे मायनर
पुणर् होऊन िंसचन यव थापनेसाठी
धु.पा.िव.धुळे कडे ह तांतर.
कुंझर िवतिरकांचे काम पुणर् झाली
आहेत. वाढिव तार अनुषंगीक
मोहाडाची कामे पूणर् झाली. निवन
मोरदड-खोरदड तािवत कामे
बाकी आहेत.

6) काशा बॅरेज 
ता.शहादा 
िज.नंदुरबार.

तापी 
खोरे

245.02
2007-08

245.05 177.05
471 

फक्त धुळे 
िज हयातील

िंशदखेडा. 471 िनरंक

(आ.व िव.आ) तापी खोरे क पाचे 
काम गतीत आहे. लाभ िमळणारे 
तालुके 1)शहादा 3876, 
2)नंदुरबार 5960 3)िंशदखेडा 471 
एकूण 10307 हेक्टर.

िगरणा धरण उ व 
ता.मालेगावं.

क प नंदुरबार िज हयात अस याने पाणीसाठा तपिशल 
िदलेला नाही.

धरण हे नािशक िज हयात 
अस याने पाणीसाठा तपिशल 

िदलेला नाही.
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िंसचन 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पूरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ो् िगक 
वापरासाठी 
(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

एकूण उपयुक्त पाणी साठयाच्या 
वापराचा.

खोऱ्याचे 
नावं

अ ावत 
.मा. ा त 
िंकमत / वषर् 
(रु.कोटीत)

अ. 
कर्.

एकूण िंसचन 
क्षमतेची 

तालुका िनहाय 
िवगतवारी.

31/3/14 
अखेर 
झालेला 
एकूण खचर् 
(रु.कोटीत)

एकूण 
अंदाजे 

िंकमत (13-
14 च्या 
दरानंी) 
कोटी 
रुपयातं) 

(इटीपीसह)

क पाचे नावं.

एकूण िंसचन 
क्षमता (हेक्टर) 
िपका खालील 

क्षतर्.

शेरा.

एकूण 
उपयुक्त 
पाणी साठा 
(दलघमी)

एकूण 
पाणी साठा 
(दलघमी)

जून.14 
अखेर 
िनमार्ण 
झालेली 
िंसचन 

क्षमता (हे) 
िपका 
खालील 
क्षतर्.

7) सारंगखेडा बॅरेज 
क प ता.शहादा 
िज.नंदुरबार

तापी 
खोरे

276.49
2009

276.49 212.28

11519 पैकी   
9883 फक्त 
धुळे 

िज हयातील

िंशदखेडा 
9883
शहादा
1636

9883 92.19 91.81 62.99 7.34 0.19

(िब.आ) तापी खोरे / क पाचे 
काम बहुताशंी पुणर् आहे. लाभ 
िमळणारे तालुके शहादा1636, 
िंशदखेडा.9883 एकूण.11519 
हेक्टरहक्टर.

8) काशा-बुराई 
मोठी उपसा िंसचन 
योजना ता.शहादा 
िज.नंदुरबार.

तापी 
खोरे

110.10
2010-11

250.00 1.59
5682 फक्त 
धुळे 

िज हयातील

िंशदखेडा 
1793 

 साकर्ी.3889   
एकूण.5682

िनरंक

(िब.आ)(अ.प.अे)तापी खोरे 
क प नंदुरबार िज हयात आहे. 
धुळे िज हयातील ता.िंशदखेडा 
1793 व ता.साकर्ी 3889 हे. 
आिण नंदुरबार िज हयातील 
1757 हे. क्षतर् नंदुरबार 
तालुक्यातील आहे. असे एकूण 
7439 हे. क्षतर्ास लाभ देणे 
तािवत आहे.  Rising main व 

योजने अंतगर्त ल.पा. योजनाचंी 
उंची वाढिवणे व सवक्षण, 
सकं पाची कामे अंशत: पूणर्.

एकूण ब-2 2080.09 3475.13 793.51 88791 89466 15074 252.88 226.88 152.89 19.19 8.69

एकूण ब) 3207.83 5156.94 1041.40 91200 91875 15074 673.44 634.47 515.61 44.71 60.54

क प नंदुरबार िज हयात अस याने पाणीसाठा तपिशल 
िदलेला नाही.
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िंसचन 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पूरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ो् िगक 
वापरासाठी 
(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

एकूण उपयुक्त पाणी साठयाच्या 
वापराचा.

खोऱ्याचे 
नावं

अ ावत 
.मा. ा त 
िंकमत / वषर् 
(रु.कोटीत)

अ. 
कर्.

एकूण िंसचन 
क्षमतेची 

तालुका िनहाय 
िवगतवारी.

31/3/14 
अखेर 
झालेला 
एकूण खचर् 
(रु.कोटीत)

एकूण 
अंदाजे 

िंकमत (13-
14 च्या 
दरानंी) 
कोटी 
रुपयातं) 

(इटीपीसह)

क पाचे नावं.

एकूण िंसचन 
क्षमता (हेक्टर) 
िपका खालील 

क्षतर्.

शेरा.

एकूण 
उपयुक्त 
पाणी साठा 
(दलघमी)

एकूण 
पाणी साठा 
(दलघमी)

जून.14 
अखेर 
िनमार्ण 
झालेली 
िंसचन 

क्षमता (हे) 
िपका 
खालील 
क्षतर्.

क)

क 1) मोठे क प

) र् ी

(िब.आ) हा क प 
(नावथा)मध्य देशात असून 

शासकीय मान्यता ा त परंतू आिर्थक तरतूद उपल ध हावयाची आहे असे क प. (तापी पाटबंधारे िवकास महामंडळाकडील क प)

सदर योजनेसाठी असलेले उ व खारीया व नावथा क प हे 
1)उध्वर् तापी ट पा 2 
ता.धारणी, 
िज.अमरावती.

तापी 
खोरे

1400.00
2008.09

1400.00
17979  फक्त 

धुळे 
िज हयातील

िशरपूर. 
17979

िनरंक

( ) ू
िंसचनाचे आकडे धुळे 
िज हयापूरते आहेत. .मा. िद. 
19.12.78 अन्वये ा त/तापी 
खोरे.

एकूण क 1) 1400.00 1400.00 17979 17979 - - - - - -

क - 2 मध्यम क प :

एकूण क - - 17979 17979 - - - - - - -

ड)

ड-1)मोठे क प

ड-2)मध्यम क प

इ)

इ-1)मोठे क प

इ-2)मध्यम क प

िटप :- जे क प दुस-या िज हयात बाधंणे तािवत आहेत व िंसचनाचा लाभ धुळे िज हयातील काही क्षतर्ास िमळणार आहे. अशा क पाचंी फक्त धुळे िज हयातील िंसचन क्षमता धुळे िज हयाचे

आकडेवारीत िवचारात घेतली आहे. क पाची िंकमत / खचर् / उवर्िरत िंसचन क्षमता / सख्या इ. मािहती सबंंिधत िज हयाचे मािहती पुि तकेच्या आकडेवारीत अंतभूर्त आहेत.

" िनरंक "

भिव य कािलन क प (तापी महामंडळाकडील क प व शासनाकडील क प)

" िनरंक "

" िनरंक "

" िनरंक "

" िनरंक "

मध्य देशात असून पाणीसाठा तपिशल िज.नंदुरबारचे 
पुि तकेत िदलेला आहे.(खरीया 1782 + नावथा 141 = 
1923 दलघमी पाणीसाठा तािवत आहे)

नकाशे व अदंाजपतर्के तयार होत असलेले क प (तापी महामंडळा कडील क प व शासनाकडील क प)
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा -
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1)

िव.आ/अ. /रा. त.यो/तापी 

पिरिश ट - 2

खोरे अ ावत 
.मा. 

िंकमत व 
वषर्

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली 
िंसचन 
क्षमता(हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

क पाचे नांव. एकूण 
अंदाजे 

िंकमत (13-
14 च्या 
दरांनी)  
कोटी 
रुपयांत 

(इटीपीसह)

31.3.14 
अखेर झालेला 
एकूण खचर्. 

(पूणर् 
क पांचा) 

(रुपये कोटीत)

अ. 
कर्.

अ) पूणर् झालेले क प (राज्य तर) (तापािवमंकडील)

अ) 250 हे. पेक्षा जा त िंसचन क्षमता असले या ल.पा. तलावांची तालुकािनहाय मािहती (को.प.बं.व उपसािंसचन योजनासह)

तालूका धुळे.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.

शेरा.एकूण 
िंसचन 

क्षमता (हे) 
िपका 
खालील 
क्षतर्.

1)पुरमेपाडा बृ.ल.पा. तापी खोरे 0.418 10.410 10.40 1821 1821 16.60 13.54 13.25 0.29 -
खोरे क पाची उंची वाढवून 
िंसचन क्षमतेत वाढ करण्यांत 
आली आहे

2) कोठारे ल.पा. तापी खोरे 0.236 0.236 0.21 736 736 3.87 3.41 3.41 - - िब.आ/अ. /रा. त.यो/तापी खोरे

3) चौगांव ल.पा. तापी खोरे 0.889 1.10 0.89 830 830 6.30 5.65 4.80 0.85 - िब.आ/अ. /रा. त.यो/तापी खोरे

4) नांदर् ल.पा. तापी खोरे 0.215 0.28 0.25 424 424 2.17 1.94 1.94 - - िब.आ/अ. /रा. त.यो/तापी खोरे

5) कुलथे ल.पा. तापी खोरे 0.08 0.08 0.08 425 425 3.20 2.85 2.85 - - िब.आ/अ. /रा. त.यो/तापी खोरे

6) देवभाणे ल.पा. तापी खोरे 0.249 0.27 0.27 545 545 2.31 1.82 1.82 - - िब.आ/अ. /रा. त.यो/तापी खोरे

7) िशरधाणे ल.पा. तापी खोरे 0.817 2.14 1.94 404 404 3.05 2.73 2.73 - - िब.आ/अ. /रा. त.यो/तापी खोरे

8) खडलाय ल.पा. तापी खोरे 0.142 0.142 0.13 364 364 1.59 1.35 1.35 - - िब.आ/अ. /रा. त.यो/तापी खोरे

9) िनमगुळ ल.पा. तापी खोरे 0.292 0.450 0.40 328 328 2.03 1.81 1.81 - - िब.आ/अ. /रा. त.यो/तापी खोरे

10) लामकानी ल.पा. तापी खोरे 0.707 1.64 1.44 337 337 2.85 2.23 2.23 - - िब.आ/अ. /रा. त.यो/तापी खोरे
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा -
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

खोरे अ ावत 
.मा. 

िंकमत व 
वषर्

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली 
िंसचन 
क्षमता(हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

क पाचे नांव. एकूण 
अंदाजे 

िंकमत (13-
14 च्या 
दरांनी)  
कोटी 
रुपयांत 

(इटीपीसह)

31.3.14 
अखेर झालेला 
एकूण खचर्. 

(पूणर् 
क पांचा) 

(रुपये कोटीत)

अ. 
कर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.

शेरा.एकूण 
िंसचन 

क्षमता (हे) 
िपका 
खालील 
क्षतर्.

11) मुकटी ल.पा. तापी खोरे 0.03 1.570 1.24 पु.तलाव पु.तलाव 9.06 8.71 - 8.71 - िब.आ/अ. /रा. त.यो/तापी खोरे

12) न्याहळोद बंधारा. तापी खोरे 0.007 0.007 0.007 2315 2315 - - - - -
सुधारीत िंसचन क्षमता िदलेली 
आहे. िब.आ/अ /रा तयो/तापी 
खोरे

िब.आ/अ. /पांझरा मध्यम
13) स यदनगर बंधारा. तापी खोरे 0.41 0.41 - - - - - - - -

िब.आ/अ. /पाझरा म यम 
क पाचे लाभ क्षतर्ात 3840 हे. 
िंसचन क्षमता अंतभूर्तआहे

14) धामनगांव (कोपबं) तापी खोरे 0.84 1.05 0.83 270 270 - - - - - िब.आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोरे

15) बुरझड ल.पा. तापी खोरे 0 0.15 0.13 312 312 1.30 1.17 1.17 - - िब.आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोरे

16) रानमळा बृ ल.पा. तापी खोरे 0.802 8.45 8.31 681 200 4.61 4.40 3.56 0.84 - िब.आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोरे

17) वरखेडे को.प.बं. तापी खोरे 0.82 1.04 0.97 253 253 1.10 1.10 1.01 - - िब.आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोरे

18) खेडा (को.प.बं) तापी खोरे 0.728 0.72 0.76 255 255 0.98 0.98 0.98 - - िब.आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोरे

19) कुसूंबा (को.प.बं) तापी खोरे 0.87 0.87 0.70 265 265 1.16 1.16 1.16 - - िब.आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोरे

20) वार (को.प.बं) तापी खोरे 0.692 0.62 0.52 260 260 0.90 0.90 0.90 - - िब.आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोरे

41



िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा -
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

खोरे अ ावत 
.मा. 

िंकमत व 
वषर्

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली 
िंसचन 
क्षमता(हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

क पाचे नांव. एकूण 
अंदाजे 

िंकमत (13-
14 च्या 
दरांनी)  
कोटी 
रुपयांत 

(इटीपीसह)

31.3.14 
अखेर झालेला 
एकूण खचर्. 

(पूणर् 
क पांचा) 

(रुपये कोटीत)

अ. 
कर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.

शेरा.एकूण 
िंसचन 

क्षमता (हे) 
िपका 
खालील 
क्षतर्.

21) बोदगांव (को.प.बं) तापी खोरे 0.912 0.91 0.96 298 298 1.21 1.21 1.21 - - िब.आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोरे

22) मोराणे (को.प.बं) तापी खोरे
0.756
1999

1.28 96.02 255 255 1.02 1.02 1.02 - - िब.आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोरे

23) द दवाड 
(को.प.बं)

तापी खोरे
0.868
1999

1.21 105 255 255 1.19 1.19 1.19 - - िब.आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोरे
(को.प.ब) 1999

24) दहयाणे (ल.पा.) तापी खोरे
14.49
2011

15.90 14.63 493 493 3.21 3.21 3.21 - - िब.आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोरे

25) खेडा ल.पा. तापी खोरे
5.413
1998

10.50 7.78 495 495 4.16 4.16 4.16 - - िब.आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोरे

61.435 54.857 12621 12140 73.870 66.540 55.760 10.690 -

1) फागणे ल.पा. तापी खोरे
5.835
1998

7.00 6.42 495 0 5.10 4.10 4.10 - - िब.आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोरे

2) मांडळ ल.पा. तापी खोरे
5.510
1998

9.09 7.61 504 472 8.79 4.86 4.86 - - िब.आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोरे

16.758 16.09 14.03 999 472 13.89 8.96 8.96 0.00 0.00

िनरंक

एकूण अ)

ड) नकाशे व अदंाजपतर्के तयार होत असले या योजना:

ब) बांधकाम चालू असलेले क प :

एकूण ब)

क) शासकीय मान्यता ा त परंतू आिर्थक तरतुद हावयाची आहे असे क प:
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा -
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

खोरे अ ावत 
.मा. 

िंकमत व 
वषर्

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली 
िंसचन 
क्षमता(हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

क पाचे नांव. एकूण 
अंदाजे 

िंकमत (13-
14 च्या 
दरांनी)  
कोटी 
रुपयांत 

(इटीपीसह)

31.3.14 
अखेर झालेला 
एकूण खचर्. 

(पूणर् 
क पांचा) 

(रुपये कोटीत)

अ. 
कर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.

शेरा.एकूण 
िंसचन 

क्षमता (हे) 
िपका 
खालील 
क्षतर्.

2)

िनरंक

िनरंकइ) भिव य कालीन योजना :

अ) पणर् झालेले क प (राज्य तर) (तापािवमंकडील)

तालूका साकर्ी.

1) ह ी ल.पा. तापी खोरे 0.217 0.235 0.22 478 478 2.73 2.35 2.35 - - िब.आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोरे

2) बुरुडखे ल.पा. तापी खोरे 0.123 0.150 0.12 281 281 1.47 1.30 1.30 - - आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोरे

3) काकाणी ल.पा. तापी खोरे 0.278 0.470 0.42 343 343 2.57 2.04 2.04 - - िब.आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोरे

4) कायकांडा ल.पा. तापी खोरे 0.391 0.51 0.44 427 427 2.22 1.85 1.85 - - िब.आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोरे

5) भाडणे (को.प.बं.) तापी खोरे
0.74

2/1999
0.78 0.80 258 258 1.16 1.16 1.16 - - िब.आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोरे

6) नवडणे (कोपब) तापी खोरे
0.978

12/1998
1.18 1.17 265 265 1.36 1.36 1.36 - - िब.आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोरे

7) कासारे (कोपब) तापी खोरे
0.973

2/1999
1.05 1.02 257 257 1.25 1.25 1.25 - - िब.आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोरे

8) नांदवण (कोपब) तापी खोरे
0.775

2/1999
1.88 1.09 270 270 1.20 1.20 1.20 - - िब.आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोरे

अ) पूण झालल क प (राज्य तर) (तापािवमकडील)
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा -
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

खोरे अ ावत 
.मा. 

िंकमत व 
वषर्

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली 
िंसचन 
क्षमता(हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

क पाचे नांव. एकूण 
अंदाजे 

िंकमत (13-
14 च्या 
दरांनी)  
कोटी 
रुपयांत 

(इटीपीसह)

31.3.14 
अखेर झालेला 
एकूण खचर्. 

(पूणर् 
क पांचा) 

(रुपये कोटीत)

अ. 
कर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.

शेरा.एकूण 
िंसचन 

क्षमता (हे) 
िपका 
खालील 
क्षतर्.

9) छडवेल (प) 
(को.प.बं)

तापी खोरे
3.62

12/2008
4.20 3.91 252 252 1.26 1.26 1.26 - - िब.आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोरे

5.586 10.46 9.19 2831 2831 15.22 13.77 13.77 0.00 0.00

1) काब याखडक

एकूण अ)

ब) बांधकाम चालू असलेले क प :

1) काब-याखडक 
ल.पा.

तापी खोरे 6.893 11.66 9.36 344 202 3.96 2.08 2.08 - - आ/रा तयो/तापी खोरे

2) बेहेड ल.पा. तापी खोरे
6.028

11/1999
10.11 9.12 387 387 4.43 3.40 3.40 - - िब.आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोरे

12.921 21.77 18.48 731 589 8.39 5.48 5.48 0.00 0.00

1) सा.त.बेहेरगांव तापी खोरे 11.10 0 310 0 2.81 2.81 3.34 - -
िब.आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोरे 

.मा. ताव महामंडळास सादर.

2) सा.त.खैरखुंटा तापी खोरे 5.29 0 260 0 1.20 1.20 1.20 - - आ/रा तयो/तापी खोरे

3) सा.त.बसरावळ 
(पापडसोडा)

तापी खोरे 7.00 0 300 0 1.60 1.60 1.60 - - आ/रा तयो/तापी खोरे

िनरंक

क) शासकीय मान्यता ा त परंतू आिर्थक तरतुद हावयाची आहे असे क प:

एकूण क)

एकूण ब)

इ) भिव य कालीन योजना :

ड) नकाशे व अदंाजपतर्के तयार होत असले या योजना:

िनरंक
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा -
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

खोरे अ ावत 
.मा. 

िंकमत व 
वषर्

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली 
िंसचन 
क्षमता(हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

क पाचे नांव. एकूण 
अंदाजे 

िंकमत (13-
14 च्या 
दरांनी)  
कोटी 
रुपयांत 

(इटीपीसह)

31.3.14 
अखेर झालेला 
एकूण खचर्. 

(पूणर् 
क पांचा) 

(रुपये कोटीत)

अ. 
कर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.

शेरा.एकूण 
िंसचन 

क्षमता (हे) 
िपका 
खालील 
क्षतर्.

23.39 0 870 0 5.61 5.61 6.14 - -एकूण इ)
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा -
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

खोरे अ ावत 
.मा. 

िंकमत व 
वषर्

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली 
िंसचन 
क्षमता(हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

क पाचे नांव. एकूण 
अंदाजे 

िंकमत (13-
14 च्या 
दरांनी)  
कोटी 
रुपयांत 

(इटीपीसह)

31.3.14 
अखेर झालेला 
एकूण खचर्. 

(पूणर् 
क पांचा) 

(रुपये कोटीत)

अ. 
कर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.

शेरा.एकूण 
िंसचन 

क्षमता (हे) 
िपका 
खालील 
क्षतर्.

3)

1) जामफळ ल.पा. तापी खोरे 0.128 0.14 0.13 424 424 2.41 2.17 2.17 - - िब.आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोरे

िव आ/रा त यो/शेवाडे मध्यम

तालूका िंशदखेडा.

अ) पूणर् झालेले क प (राज्य तर) (तापािवमंकडील)

2) िचमठाणे (बंधारा) तापी खोरे 0.165 0.17 0.17 - - - - - - -
िव.आ/रा. त.यो/शवाड मध्यम 
क पाचे लाभ क्षतर्ात 2687 हे. 
क्षतर् अंतभुर्त आहे.

3) िंशदखेडा को.प.बं. तापी खोरे
0.746

3/1997
0.97 0.82 257 257 1.00 1.00 1.00 - - िब.आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोरे

4) पडावद को.प.बं. तापी खोरे
0.829

3/1997
0.98 0.78 298 298 1.10 1.10 1.10 - - िब.आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोरे

5) अजंदे को.प.बं. तापी खोरे
1.152

5/1998
1.13 0.90 284 284 1.18 1.18 1.18 - - िब.आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोरे

6) िभलाणे को.प.बं. तापी खोरे
0.934

12/1998
0.98 0.79 335 335 1.28 1.28 1.28 - - िब.आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोरे

7) झोटवाडे को.प.बं. तापी खोरे
0.830

12/1998
0.92 0.82 256 256 1.14 1.14 1.14 - - िब.आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोरे

8) िनमगुळ को.प.बं. तापी खोरे
1.199

12/1998
1.20 1.35 307 307 1.61 1.61 1.61 - - िब.आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोरे
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा -
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

खोरे अ ावत 
.मा. 

िंकमत व 
वषर्

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली 
िंसचन 
क्षमता(हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

क पाचे नांव. एकूण 
अंदाजे 

िंकमत (13-
14 च्या 
दरांनी)  
कोटी 
रुपयांत 

(इटीपीसह)

31.3.14 
अखेर झालेला 
एकूण खचर्. 

(पूणर् 
क पांचा) 

(रुपये कोटीत)

अ. 
कर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.

शेरा.एकूण 
िंसचन 

क्षमता (हे) 
िपका 
खालील 
क्षतर्.

9) मुडावद को.प.बं. तापी खोरे
0.985

5/1998
0.98 0.75 350 350 1.32 1.32 1.32 - - िब.आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोरे

10) महालपूर को.प.बं. तापी खोरे
1.045

5/1998
1.27 1.02 290 290 1.38 1.38 1.38 - - िब.आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोरे

11) िचरणे को प बं तापी खोरे
0.843

1 00 0 74 271 271 1 12 1 12 1 12 - - िब आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोरे11) िचरण को.प.ब. तापी खोर
2/1999

1.00 0.74 271 271 1.12 1.12 1.12 िब.आ/रा तयो/अ क्ष/तापी खोर

8.856 9.74 8.27 3072 3072 13.54 13.30 13.30 0.00 0.00

िनरंक

ब) बांधकाम चालू असलेले क प :

क) शासकीय मान्यता ा त परंतू आिर्थक तरतुद हावयाची आहे असे क प:

एकूण अ)

िनरंक

िनरंक

ड) नकाशे व अदंाजपतर्के तयार होत असले या योजना:

इ) भिव य कालीन योजना :

िनरंक
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा -
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

खोरे अ ावत 
.मा. 

िंकमत व 
वषर्

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली 
िंसचन 
क्षमता(हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

क पाचे नांव. एकूण 
अंदाजे 

िंकमत (13-
14 च्या 
दरांनी)  
कोटी 
रुपयांत 

(इटीपीसह)

31.3.14 
अखेर झालेला 
एकूण खचर्. 

(पूणर् 
क पांचा) 

(रुपये कोटीत)

अ. 
कर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.

शेरा.एकूण 
िंसचन 

क्षमता (हे) 
िपका 
खालील 
क्षतर्.

4)

1) िवखरण ल.पा. तापी खोरे 0.178 0.274 0.22 487 487 2.12 1.90 1.90 - - आ/रा. त.यो/तापी खोरे

2) कालीकराड ल.पा. तापी खोरे 0.155 0.296 0.25 437 437 2.19 1.99 1.99 - - आ/रा. त.यो/तापी खोरे

तालूका िशरपूर.

अ) पूणर् झालेले क प (राज्य तर) (तापािवमंकडील)

3) नांदड ल.पा. तापी खोरे 0.532 1.032 0.83 632 632 3.88 3.60 3.60 - - आ/रा. त.यो/तापी खोरे

4) बुडकी ल.पा. तापी खोरे 0.142 0.156 0.14 443 443 2.16 1.74 1.74 - - आ/रा. त.यो/तापी खोरे

5) वकवाड ल.पा. तापी खोरे 4.45 4.45 3.48 400 400 2.92 2.67 2.67 - - आ/रा. त.यो/तापी खोरे

6) खामखेडा ल.पा. तापी खोरे 6.187 6.19 4.54 450 450 3.22 2.87 2.87 - - आ/रा. त.यो/तापी खोरे

7) जळोद ल.पा. तापी खोरे 7.12 7.12 5.36 331 331 2.61 2.11 2.11 - - आ/रा. त.यो/तापी खोरे

8) गधडदेव ल.पा. तापी खोरे 0 0.63 0.53 275 275 1.66 1.53 1.53 - - आ/रा. त.यो/तापी खोरे

9) अभणपूर ल.पा. तापी खोरे
7.134

11/2002
9.31 7.03 435 435 3.66 2.73 2.73 - - आ/रा तयो/तापी खोरे

10) पवनकुटी (अमोदे) तापी खोरे
6.389

8/2009
11.78 8.21 271 271 1.50 1.36 1.50 - - आ/रा तयो/तापी खोरे

32.287 41.238 30.59 4161 4161 25.92 22.50 22.64 0.00 0.00एकूण अ)
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा -
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

खोरे अ ावत 
.मा. 

िंकमत व 
वषर्

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली 
िंसचन 
क्षमता(हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

क पाचे नांव. एकूण 
अंदाजे 

िंकमत (13-
14 च्या 
दरांनी)  
कोटी 
रुपयांत 

(इटीपीसह)

31.3.14 
अखेर झालेला 
एकूण खचर्. 

(पूणर् 
क पांचा) 

(रुपये कोटीत)

अ. 
कर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.

शेरा.एकूण 
िंसचन 

क्षमता (हे) 
िपका 
खालील 
क्षतर्.

1) झडेअंजन 
(उ.िंस.यो)

तापी खोरे
1.676

1/2002
1.93 1.49 610 460 - - - - - आ/रा तयो/तापी खोरे

1.676 1.93 1.49 610 460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

आ/रा तयो/तापी खोरे, सधािरत

ब) बांधकाम चालू असलेले क प :

एकूण ब)
क) शासकीय मान्यता ा त परंतू आिर्थक तरतुद हावयाची आहे असे क प :

1) िंहगण्यापाडा बृ.ल.पा. तापी खोरे
17.182
2/1999

36.00 0.27 1170 - 11.03 8.57 8.57 - -
आ/रा तयो/तापी खोर, सुधािरत
अंदाजपतर्क सादर करण्याचे
काम गतीत.

2) सांगवी (को.प.बं) तापी खोरे
0.851

2/1999
4.78 0.003 257 - 1.19 1.19 1.19 - -

आ/रा तयो/तापी खोरे,
वनजिमन अडचणीमुळे र
करण्याचा ताव सादर.

3) खैरखुटी (को.प.बं) तापी खोरे
0.76

2/1999
4.25 0.002 261 - 1.04 1.04 1.04 - -

आ/रा तयो/तापी खोरे, .मा. 
यपगत झा याने र  करण्याचा 
ताव सादर.

18.793 45.03 0.28 1688 0.00 13.26 10.80 10.80 0.00 0.00

1) बोराडी ल.पा. तापी खोरे ___ 11.22 0.19 424 - 1.93 0.74 1.93 - - आ/रा तयो/तापी खोरे
11.22 0.19 424 0 1.93 0.74 1.93 0.00 0.00

िनरंक

एकूण ड)
इ) भिव य कालीन योजना :

एकूण क)
ड) नकाशे व अदंाजपतर्के तयार होत असले या योजना:
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा 
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1)

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली िंसचन 
क्षमता (हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

तालूका धुळे.

अ) पूणर् झालेले क प (अ-1) (101 ते 250 हे.)

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

31.3.2014
 अखेर 
झालेला 
एकूण खचर्. 

(रुपये 
कोटीत)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.एकूण 

िंसचन 
क्षमता 

(हे) िपका 
खालील 
क्षतर्.

पिरिश ट - 2

शेरा.

ब) 250 हे. पेक्षा कमी िंसचन क्षमता असले या ल.पा. तलावांची तालुकािनहाय मािहती (को.प.बं.व उपसािंसचन योजनासह)

क पाचे नावं.

एकूण अंदाजे 
िंकमत (13-

14 च्या 
दरानंी)    
कोटी रुपयातं 
(इटीपीसह)

अ. 
कर्.

1) ग दूर ल.पा. 0.03 0.03 234 234 1.21 1.17 1.17 - - िब.आ/अ. / था. त.यो/तापी खोरे

2) अंचाळे ल.पा. 0.25 0.25 189 189 1.05 0.94 0.94 - - िब.आ/अ. / था. त.यो/तापी खोरे

3) नर हाळ 
ल.पा.(एकाित्मक 
पानवहाळ योजना)

0.39 0.39 220 220 - - - - - िब.आ/अ. / था. त.यो/तापी खोरे

4) खेडा (बंधारा) 0.008 0.008 159 159 - - - - - िब.आ/अ. / था. त.यो/तापी खोरे

5) वार (बंधारा) 0.007 0.007 150 150 - - - - - िब.आ/अ. / था. त.यो/तापी खोरे

6) धुळे (बंधारा) 0.006 0.006 161 161 - - - - - िब.आ/अ. / था. त.यो/तापी खोरे

7) जापी (बंधारा) 0.004 0.004 164 164 - - - - - िब.आ/अ. / था. त.यो/तापी खोरे

8) मोहाडी (बंधारा) 0.008 0.008 135 135 - - - - - िब.आ/अ. / था. त.यो/तापी खोरे

9) रायवट (बंधारा) 0.007 0.007 128 128 - - - - - िब.आ/अ. / था. त.यो/तापी खोरे

10) माना (बंधारा) 0.009 0.009 147 147 - - - - - िब.आ/अ. / था. त.यो/तापी खोरे

ू
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा 
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली िंसचन 
क्षमता (हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

31.3.2014
 अखेर 
झालेला 
एकूण खचर्. 

(रुपये 
कोटीत)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.एकूण 

िंसचन 
क्षमता 

(हे) िपका 
खालील 
क्षतर्.

शेरा.क पाचे नावं.

एकूण अंदाजे 
िंकमत (13-

14 च्या 
दरानंी)    
कोटी रुपयातं 
(इटीपीसह)

अ. 
कर्.

11) कोठळ को.प.बं. 0.780 0.650 167 167 1.09 0.91 0.91 - - िब.आ/अ. / था. त.यो/तापी खोरे

1.499 1.369 1854 1854 3.35 3.02 3.02

1) अकलाड (बंधारा) 0 003 0 003 64 64 - - - - - िब आ/अ / था त यो/तापी खोरे

एकूण अ-1

अ) पूणर् झालेले क प - अ-2 (0 ते 100 हे.)

1) अकलाड (बधारा) 0.003 0.003 64 64 िब.आ/अ. / था. त.यो/तापी खोर

2) मोराणे (बंधारा) 0.005 0.005 62 62 - - - - - िब.आ/अ. / था. त.यो/तापी खोरे

3) िनमखेडी (बंधारा) 0.004 0.004 77 77 - - - - - िब.आ/अ. / था. त.यो/तापी खोरे

4) कानडा (बंधारा) 0.003 0.003 89 89 - - - - - िब.आ/अ. / था. त.यो/तापी खोरे

5) कोठळ.1 को.प.बं. 0.58 0.61 94 94 0.53 0.53 0.53 - - िब.आ/अ. / था. त.यो/तापी खोरे

6) िनमगुळ को.प.बं. 0.31 0.26 40 40 0.17 0.17 0.17 - - िब.आ/अ. / था. त.यो/तापी खोरे

7) वडगावं को.प.बं. 0.48 0.42 150 150 0.51 0.51 0.51 - - िब.आ/अ. / था. त.यो/तापी खोरे

8) वडजाई को.प.बं. 0.24 0.24 37 37 0.20 0.20 0.20 - - िब.आ/अ. / था. त.यो/तापी खोरे

9) धाडर् 0.38 0.34 63 63 0.27 0.27 0.27 - - िब.आ/अ. / था. त.यो/तापी खोरे

10) िंवचूर कोपब 0.62 0.61 97 97 0.28 0.28 0.28 - - िब.आ/अ. / था. त.यो/तापी खोरे

11) पुरमेपाडा सा.बं. 0.15 0.15 39 39 0.12 0.12 0.12 - - िब.आ/अ. / था. त.यो/तापी खोरे

12) िशरुड सा.बं. 0.17 0.16 41 41 0.11 0.11 0.11 - - िब.आ/अ. / था. त.यो/तापी खोरे
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा 
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली िंसचन 
क्षमता (हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

31.3.2014
 अखेर 
झालेला 
एकूण खचर्. 

(रुपये 
कोटीत)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.एकूण 

िंसचन 
क्षमता 

(हे) िपका 
खालील 
क्षतर्.

शेरा.क पाचे नावं.

एकूण अंदाजे 
िंकमत (13-

14 च्या 
दरानंी)    
कोटी रुपयातं 
(इटीपीसह)

अ. 
कर्.

13) रामी सा.ब. 0.20 0.18 23 23 0.11 0.11 0.11 - - िब.आ/अ. / था. त.यो/तापी खोरे

14) िशरधाने सा.बं. 0.08 0.08 12 12 0.03 0.03 0.03 - - िब.आ/अ. / था. त.यो/तापी खोरे

15) सोनगीर सा.बं. 0.05 0.05 10 10 0.02 0.02 0.02 - - िब.आ/अ. / था. त.यो/तापी खोरे

16) कापडणे सा बं 0 04 0 04 0 0 0 01 0 01 0 01 - - िब आ/अ / था त यो/तापी खोरे16) कापडण सा.ब. 0.04 0.04 0 0 0.01 0.01 0.01 िब.आ/अ. / था. त.यो/तापी खोर

17) फागणे सा.बं. 0.07 0.07 0 0 0.02 0.02 0.02 - - िब.आ/अ. / था. त.यो/तापी खोरे

18) जापी सा.बं. 0.55 0.6 59 59 0.47 0.47 0.47 - - िब.आ/अ. / था. त.यो/तापी खोरे

19) उडाणे सा.बं. 0.07 0.07 20 20 0.02 0.02 0.02 - - िब.आ/अ. / था. त.यो/तापी खोरे

20) नगावं सा.बं. 0.21 0.21 21 21 0.02 0.02 0.02 - - िब.आ/अ. / था. त.यो/तापी खोरे

21) सुळे सा.बं. 0.15 0.15 23 23 0.02 0.02 0.02 - - िब.आ/अ. / था. त.यो/तापी खोरे

22) मोराणे सा.बं. 0.56 0.65 58 58 0.42 0.42 0.42 - - िब.आ/अ. / था. त.यो/तापी खोरे

23) िंवचुर (को.प.बं) 0.62 0.61 98 98 0.27 0.27 0.27 - - िब.आ/अ. / था. त.यो/तापी खोरे

24) सैताळे-2 सा.बं. 0.15 0.15 21 21 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

25) बोरीस-1 सा.बं. 0.16 0.16 25 25 0.06 0.06 0.06 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

26)अनकवाडी-1 साबं. 0.12 0.12 21 21 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

27) जूनवणे-1 सा.बं. 0.14 0.14 22 22 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा 
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली िंसचन 
क्षमता (हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

31.3.2014
 अखेर 
झालेला 
एकूण खचर्. 

(रुपये 
कोटीत)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.एकूण 

िंसचन 
क्षमता 

(हे) िपका 
खालील 
क्षतर्.

शेरा.क पाचे नावं.

एकूण अंदाजे 
िंकमत (13-

14 च्या 
दरानंी)    
कोटी रुपयातं 
(इटीपीसह)

अ. 
कर्.

28) जुनवणे-2 सा.बं. 0.13 0.13 22 22 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

29) बोरकुंड सा.बं. 0.20 0.20 27 27 0.07 0.07 0.07 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

30) ब हाणे-1 सा.बं. 0.15 0.15 22 22 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

31) बोरीस-2 सा बं 0 14 0 14 28 28 0 05 0 05 0 05 - - िब आ/ था तयो/तापी खोरे31) बोरीस 2 सा.ब. 0.14 0.14 28 28 0.05 0.05 0.05 िब.आ/ था तयो/तापी खोर

32) पुरमेपाडा सा.बं. 0.40 0.40 59 59 0.14 0.14 0.14 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

33)अनकवाडी-2 साबं. 0.15 0.15 24 24 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

34) हकळवाडी सा.बं. 0.15 0.15 22 22 0.06 0.06 0.06 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

35) बदर्पाडा सा.बं. 0.14 0.14 21 21 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

36) वडणे सा.बं. 0.13 0.13 26 26 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

37) वडजाई सा.बं. 0.27 0.27 36 36 0.10 0.10 0.10 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

38) ब हाणे-2 सा.बं. 0.15 0.15 37 37 0.06 0.06 0.06 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

39) बोधगावं सा.बं. 0.22 0.22 29 29 0.07 0.07 0.07 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

40) िवसरणे सा.बं. 0.12 0.12 25 25 0.04 0.04 0.04 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

41) लामकानी सा.बं. 0.18 0.18 45 45 0.06 0.06 0.06 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

42) मोराणे-1 सा.बं. 0.11 0.11 27 27 0.04 0.04 0.04 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा 
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली िंसचन 
क्षमता (हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

31.3.2014
 अखेर 
झालेला 
एकूण खचर्. 

(रुपये 
कोटीत)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.एकूण 

िंसचन 
क्षमता 

(हे) िपका 
खालील 
क्षतर्.

शेरा.क पाचे नावं.

एकूण अंदाजे 
िंकमत (13-

14 च्या 
दरानंी)    
कोटी रुपयातं 
(इटीपीसह)

अ. 
कर्.

43) पूरमेपाडा सा.बं. 0.16 0.16 26 26 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

44) अंबोडे सा.बं. 0.13 0.14 13 13 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

45) मोघण सा.बं. 0.12 0.11 24 24 0.04 0.04 0.04 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

46)आवीर् सा बं 0 14 0 14 22 22 0 05 0 05 0 05 - - िब आ/ था तयो/तापी खोरे46) आवीर् सा.ब. 0.14 0.14 22 22 0.05 0.05 0.05 िब.आ/ था तयो/तापी खोर

47) बाळापूर सा.बं. 0.18 0.19 22 22 0.06 0.06 0.06 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

48) वणी सा.बं. 0.18 0.18 27 27 0.06 0.06 0.06 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

9.67 9.65 1850 1850 5.06 5.06 5.06 0.00 0.00

11.164 11.01 3704 3704 8.41 8.08 8.08 0 0

ब) बांधकाम चालू असलेले क प - ब-1 (101 ते 250 हे) िनरंक

एकूण अ-2

एकूण अ

क) शासकीय मान्यता ा त परंतू आिर्थक तरतुद हावयाची आहे असे क प : क 1 - (101 ते 250 हे.)

िनरंक

क) शासकीय मान्यता ा त परंतू आिर्थक तरतुद हावयाची आहे असे क प : क 2 - (0 ते 100 हे.)

िनरंक

क) शासकीय मान्यता ा त परंतू आिर्थक तरतुद हावयाची आहे असे क प:

ब) बांधकाम चालू असलेले क प - ब-2) (0 ते 100 हे.) िनरंक
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा 
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली िंसचन 
क्षमता (हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

31.3.2014
 अखेर 
झालेला 
एकूण खचर्. 

(रुपये 
कोटीत)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.एकूण 

िंसचन 
क्षमता 

(हे) िपका 
खालील 
क्षतर्.

शेरा.क पाचे नावं.

एकूण अंदाजे 
िंकमत (13-

14 च्या 
दरानंी)    
कोटी रुपयातं 
(इटीपीसह)

अ. 
कर्.

ड 1 - (101 ते 250 हे) िनरंक

एकूण ड) (1)

ड) नकाशे व अंदाजपतर्के तयार होत असले या योजना:

िनरंक

ड) नकाशे व अंदाजपतर्के तयार होत असले या योजना : ड 2 - (0 ते 100 हे)

1) न्याहळोद.को.प.बं. 0.84 0.84 86 - 0.42 0.42 0.42 - - िब.आ./ था तयो/तापी खोरे

0.84 0.84 86 0.00 0.42 0.42 0.42 0.00 0.00

1.50 0.84 86 0.00 0.42 0.42 0.42 0.00 0.00

इ - 1 (101 ते 250 हे.)

इ) - 2 (0 ते 100 हे)

1) अंबोडे सा.बं. 0.24 - 22 - 0.04 0.04 0.04 - - िब.आ./ था तयो/तापी खोरे

2) आणीर् सा.बं. 0.13 - 24 - 0.03 0.03 0.03 - - िब.आ./ था तयो/तापी खोरे

3) ितखी सा.ब. 0.24 - 22 - 0.08 0.08 0.08 - - िब.आ./ था तयो/तापी खोरे

4) िभरडाणे सा.ब.◌ं 0.16 - 22 - 0.03 0.03 0.03 - - िब.आ./ था तयो/तापी खोरे

5) रावेर सा.बं. 0.10 - 20 - 0.02 0.02 0.02 - - िब.आ./ था तयो/तापी खोरे

िनरंक

इ) भिव य कालीन योजना :

एकूण ड)(2)

एकूण ड

ड) नकाश व अदाजपतर्क तयार होत असल या योजना : ड 2 - (0 त 100 ह)

55



िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा 
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली िंसचन 
क्षमता (हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

31.3.2014
 अखेर 
झालेला 
एकूण खचर्. 

(रुपये 
कोटीत)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.एकूण 

िंसचन 
क्षमता 

(हे) िपका 
खालील 
क्षतर्.

शेरा.क पाचे नावं.

एकूण अंदाजे 
िंकमत (13-

14 च्या 
दरानंी)    
कोटी रुपयातं 
(इटीपीसह)

अ. 
कर्.

6) माडंळ सा.बं. 0.14 - 28 - 0.03 0.03 0.03 - - िब.आ./ था तयो/तापी खोरे

7) िनमगुळ सा.बं. 0.13 - 23 - 0.02 0.02 0.02 - - िब.आ./ था तयो/तापी खोरे

8) देऊर सा.बं. 0.15 - 22 - 0.02 0.02 0.02 - - िब.आ./ था तयो/तापी खोरे

9) िभरडाणे-1 सा बं 0 10 - 20 - 0 02 0 02 0 02 - - िब आ / था तयो/तापी खोरे9) िभरडाण 1 सा.ब. 0.10 20 0.02 0.02 0.02 िब.आ./ था तयो/तापी खोर

1.39 - 203 - 0.29 0.29 0.29 - -

2)

1) िवरदेल ल.पा. 0.10 0.10 198 198 0.80 0.74 0.74 - - आ/ था. त.यो/तापी खोरे

2) शेलबारी ल.पा. 0.38 0.38 236 236 1.58 1.35 1.35 - - आ/ था. त.यो/तापी खोरे

3) घाणेगावं ल.पा. 0.22 0.22 217 217 1.54 1.37 1.37 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

4) खामपाडा ल.पा. 0.25 0.25 143 143 1.21 1.10 1.10 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

5) छावडी ल.पा. 0.23 0.23 205 205 4.45 4.39 4.39 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

6) शेवाळी ल.पा. 0.93 0.93 212 212 1.82 1.52 1.52 - -
िब.आ/रा तयो/तापी खोरे 

(यु.एस.ए.आय.डा)
7) सामोडा (बंधारा) 0.05 0.05 157 157 - - - - - आ/रा तयो/तापी खोरे

8) कासारे (बंधारा) 0.090 0.09 143 143 - - - - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

9) धाडणे (बंधारा) 0.070 0.07 115 115 - - - - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

एकूण इ - 2

अ) पूणर् झालेले क प (अ-1) (101 ते 250 हे.) (तापािवमं कडील)

तालूका साकर्ी.
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा 
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली िंसचन 
क्षमता (हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

31.3.2014
 अखेर 
झालेला 
एकूण खचर्. 

(रुपये 
कोटीत)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.एकूण 

िंसचन 
क्षमता 

(हे) िपका 
खालील 
क्षतर्.

शेरा.क पाचे नावं.

एकूण अंदाजे 
िंकमत (13-

14 च्या 
दरानंी)    
कोटी रुपयातं 
(इटीपीसह)

अ. 
कर्.

10) कोकले(गोडास)(बंधारा) 0.080 0.08 115 115 - - - - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

11) भाडणे (बंधारा) 0.070 0.07 107 107 - - - - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

12) पानथळ (बंधारा. 0.300 - - - - - - - -
आ/रा तयो/तापी खोरे/पाझंरा 

(लाटीपाडा) म. .चे लाभ क्षतर्ात12) पानथ  (बधारा. .3 (लाटीपाडा) म. .च लाभ क्षतर्ात 
164 हेक्टर क्षतर् समािव ठ आहे.

13) वरसुस-1 को.प. 0.33 0.33 103 103 0.25 0.27 0.25 - - आ/ था तयो/तापी खोरे

14) वरसुस-2 को.प. 0.54 0.34 104 104 0.28 0.25 0.28 - - आ/ था तयो/तापी खोरे

15) आमोडे को.प.बं. 0.31 0.34 105 103 0.20 0.27 0.20 - - आ/ था तयो/तापी खोरे

16) आखाडे को.प.बं. 0.42 0.14 111 111 0.42 0.42 0.42 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

17) सामोडे को.प.बं. 0.380 0.29 125 125 0.27 0.20 0.27 - - आ/ था. त.यो/तापी खोरे

4.750 3.91 2396 2394 12.82 11.88 11.89 0.00 0.00एकूण अ) (1)
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा 
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली िंसचन 
क्षमता (हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

31.3.2014
 अखेर 
झालेला 
एकूण खचर्. 

(रुपये 
कोटीत)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.एकूण 

िंसचन 
क्षमता 

(हे) िपका 
खालील 
क्षतर्.

शेरा.क पाचे नावं.

एकूण अंदाजे 
िंकमत (13-

14 च्या 
दरानंी)    
कोटी रुपयातं 
(इटीपीसह)

अ. 
कर्.

1) वालडू (बंधारा) 0.050 0.05 40 40 - - - - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

2) दुतोडया (बंधारा) 0.050 0.05 40 40 - - - - - आ/ था तयो/तापी खोरे

3) मालपर (बंधारा) 0 100 0 1 92 92 - - - - - िब आ/ था तयो/तापी खोरे

अ) पूणर् झालेले क प (अ-2) (0 ते 100 हे.)

3) मालपूर (बधारा) 0.100 0.1 92 92 िब.आ/ था तयो/तापी खोर

4) शेणपूर (बंधारा) 0.055 0.055 73 73 - - - - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

5) शेवाळी (बंधारा) 0.100 0.100 51 51 - - - - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

6) बोरवुन (बंधारा) 0.050 - - - - - - - -
आ/रा तयो/तापी खोरे/पाझंरा 
(लाटीपाडा)म. .चे लाभक्षतर्ात 61 
हेक्टर क्षतर् समािव ठ आहे.

7) नदीपार (बंधारा) 0.050 - - - - - - - -
आ/रा तयो/तापी खोरे/पाझंरा 
(लाटीपाडा) म. .चे लाभ क्षतर्ात 
68 हेक्टर क्षतर् समािव ठ आहे.

8) नादंवण (बंधारा) 0.100 - 85 85 - - - - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

9) दाततीर् (बंधारा) 0.100 - 85 85 - - - - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

10) नादंवण को.प.बं. 0.36 0.19 40 40 0.20 0.20 0.20 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

11) रुनमळी को.प.बं. 0.29 0.24 66 66 0.30 0.30 0.30 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा 
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली िंसचन 
क्षमता (हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

31.3.2014
 अखेर 
झालेला 
एकूण खचर्. 

(रुपये 
कोटीत)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.एकूण 

िंसचन 
क्षमता 

(हे) िपका 
खालील 
क्षतर्.

शेरा.क पाचे नावं.

एकूण अंदाजे 
िंकमत (13-

14 च्या 
दरानंी)    
कोटी रुपयातं 
(इटीपीसह)

अ. 
कर्.

12) पानखेडा-1 सा.बं. 0.20 0.21 34 34 0.08 0.08 0.08 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

13) पानखेडा-2 सा.बं. 0.18 0.19 33 33 0.08 0.08 0.08 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

14) पानखेडा-3 सा.बं. 0.21 0.21 29 29 0.09 0.09 0.09 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

15) पानखेडा-4 सा बं 0 15 0 11 29 29 0 03 0 03 0 03 - - िब आ/ था तयो/तापी खोरे15) पानखडा 4 सा.ब. 0.15 0.11 29 29 0.03 0.03 0.03 िब.आ/ था तयो/तापी खोर

16) इंदवे सा.बं. 0.11 0.11 31 31 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

17) आखाडे सा.बं. 0.18 0.18 37 37 0.07 0.07 0.07 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

18) कुडािश-5 सा.बं. 0.07 0.07 18 18 0.04 0.04 0.04 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

19) कुडािश-6 सा.बं. 0.06 0.06 7 7 0.03 0.03 0.03 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

20) कुडािश-7 सा.बं. 0.06 0.06 10 10 0.03 0.03 0.03 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

21) धामणधर-5 सा.बं. 0.15 0.15 22 22 0.06 0.06 0.06 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

22) धामणधर-6 सा.बं. 0.15 0.15 23 23 0.07 0.07 0.07 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

23) कुडाशी-8 सा.बं. 0.07 0.07 6 6 0.03 0.03 0.03 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

24) धामणधर-1 सा.बं. 0.12 0.12 20 20 0.03 0.03 0.03 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

25) धामणधर-2 सा.बं. 0.09 0.09 13 13 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

26) कडयाळ-1 सा.बं. 0.06 0.06 8 8 0.02 0.02 0.02 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा 
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली िंसचन 
क्षमता (हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

31.3.2014
 अखेर 
झालेला 
एकूण खचर्. 

(रुपये 
कोटीत)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.एकूण 

िंसचन 
क्षमता 

(हे) िपका 
खालील 
क्षतर्.

शेरा.क पाचे नावं.

एकूण अंदाजे 
िंकमत (13-

14 च्या 
दरानंी)    
कोटी रुपयातं 
(इटीपीसह)

अ. 
कर्.

27) कडयाळ-2 सा.बं. 0.06 0.06 8 8 0.03 0.03 0.03 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

28) कडयाळ-7 सा.बं. 0.12 0.12 18 18 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

29) मोहगावं-5 सा.बं. 0.12 0.12 19 19 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

30) नवागावं सा बं 0 05 0 05 7 7 0 02 0 02 0 02 - - िब आ/ था तयो/तापी खोरे30) नवागाव सा.ब. 0.05 0.05 7 7 0.02 0.02 0.02 िब.आ/ था तयो/तापी खोर

31) सातारपाडा सा.बं. 0.05 0.05 5 5 0.03 0.03 0.03 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

32) पाचमौली सा.बं. 0.07 0.07 5 5 0.03 0.03 0.03 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

33) िझरणीपाडा सा.बं. 0.04 0.04 4 4 0.03 0.03 0.03 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

34) बोदगावं सा.बं. 0.05 0.05 14 14 0.02 0.02 0.02 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

35) िंपजारझाडी सा.बं. 0.12 0.12 18 18 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

36) लगडवाळ सा.ब. 0.05 0.05 5 5 0.02 0.02 0.02 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

37) रायकोट  सा.बं. 0.05 0.05 5 5 0.03 0.03 0.03 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

38) बुरुडके सा.बं. 0.15 0.15 32 32 0.07 0.07 0.07 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

39) शदवड-1 सा.बं. 0.05 0.05 3 3 0.02 0.02 0.02 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

40) शदवड-2 सा.बं. 0.05 0.05 4 4 0.02 0.02 0.02 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

41) अंबापूर सा.त. 0.34 0.34 33 33 0.13 0.13 0.13 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा 
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली िंसचन 
क्षमता (हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

31.3.2014
 अखेर 
झालेला 
एकूण खचर्. 

(रुपये 
कोटीत)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.एकूण 

िंसचन 
क्षमता 

(हे) िपका 
खालील 
क्षतर्.

शेरा.क पाचे नावं.

एकूण अंदाजे 
िंकमत (13-

14 च्या 
दरानंी)    
कोटी रुपयातं 
(इटीपीसह)

अ. 
कर्.

42) कािनअंबा सा.बं. 0.07 0.07 8 8 0.02 0.02 0.02 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

43) छडवेल सा.बं. 0.13 0.13 13 13 0.03 0.03 0.03 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

44) रुणमळी सा.बं. 0.15 0.15 13 13 0.03 0.03 0.03 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

45) अंबापर-1 सा बं 0 10 0 10 10 10 0 04 0 04 0 04 - - िब आ/ था तयो/तापी खोरे45) अबापूर 1 सा.ब. 0.10 0.10 10 10 0.04 0.04 0.04 िब.आ/ था तयो/तापी खोर

46) अंबापूर-2 सा.बं. 0.09 0.09 11 11 0.04 0.04 0.04 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

47) बोडेम सा.बं. 0.08 0.08 6 6 0.02 0.02 0.02 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

48) भोरिटपाडा सा.बं. 0.12 0.12 13 13 0.04 0.04 0.04 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

49) बसरावळ सा.बं. 0.24 0.24 31 31 0.08 0.08 0.08 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

50) वसुर्स सा.बं. 0.12 0.12 11 11 0.04 0.04 0.04 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

51) दापूर सा.बं. 0.15 0.15 16 16 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

52) नासखेडी-2 सा.बं. 0.08 0.08 8 8 0.03 0.03 0.03 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

53) घाणेगावं सा.बं. 0.14 0.14 25 25 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

54) सायने-2 सा.बं. 0.15 0.15 22 22 0.06 0.06 0.06 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

55) िनजामपूर सा.बं. 0.15 0.15 21 21 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

56) अखाडे सा.बं. 0.14 0.14 40 40 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा 
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली िंसचन 
क्षमता (हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

31.3.2014
 अखेर 
झालेला 
एकूण खचर्. 

(रुपये 
कोटीत)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.एकूण 

िंसचन 
क्षमता 

(हे) िपका 
खालील 
क्षतर्.

शेरा.क पाचे नावं.

एकूण अंदाजे 
िंकमत (13-

14 च्या 
दरानंी)    
कोटी रुपयातं 
(इटीपीसह)

अ. 
कर्.

57) सतमाने सा.बं. 0.14 0.14 11 11 0.04 0.04 0.04 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

58) भामेर सा.ब. 0.13 0.13 21 21 0.04 0.04 0.04 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

59) फोफारे सा.बं. 0.11 0.11 28 28 0.04 0.04 0.04 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

60) िशवाजीनगर सा बं 0 13 0 13 21 21 0 04 0 04 0 04 - - िब आ/ था तयो/तापी खोरे60) िशवाजीनगर सा.ब. 0.13 0.13 21 21 0.04 0.04 0.04 िब.आ/ था तयो/तापी खोर

61) रोहण सा.बं. 0.15 0.15 36 36 0.06 0.06 0.06 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

62) जेबापूर सा.बं. 0.24 0.24 38 38 0.08 0.08 0.08 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

63) पारगावं सा.बं. 0.15 0.15 21 21 0.06 0.06 0.06 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

64) छावडी सा.बं. 0.14 0.14 12 12 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

65)अखाडे सा.बं. 0.12 0.12 20 20 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

66) िवटाई सा.बं. 0.14 0.14 21 21 0.06 0.06 0.06 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

67) कुडाशी-3 0.14 0.14 28 28 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

68) कुडाशी-4 0.14 0.14 31 31 0.06 0.06 0.06 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

69) मावचीपाडा सा.बं. 0.14 0.14 20 20 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

70) भोयचापाडा 0.15 0.15 26 26 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

71) ओझरपाडा सा.बं. 0.13 0.13 22 22 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा 
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली िंसचन 
क्षमता (हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

31.3.2014
 अखेर 
झालेला 
एकूण खचर्. 

(रुपये 
कोटीत)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.एकूण 

िंसचन 
क्षमता 

(हे) िपका 
खालील 
क्षतर्.

शेरा.क पाचे नावं.

एकूण अंदाजे 
िंकमत (13-

14 च्या 
दरानंी)    
कोटी रुपयातं 
(इटीपीसह)

अ. 
कर्.

72) टभा वषार् सा.बं. 0.15 0.15 20 20 0.06 0.06 0.06 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

73) नवापाडा सा.बं. 0.14 0.14 20 20 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

74) झामणझर-9 साबं. 0.10 0.10 21 21 0.04 0.04 0.04 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

75) झामणझर-7 साबं 0 11 0 11 15 15 0 04 0 04 0 04 - - िब आ/ था तयो/तापी खोरे75) झामणझर 7 साब. 0.11 0.11 15 15 0.04 0.04 0.04 िब.आ/ था तयो/तापी खोर

76) पवारपाडा सा.बं. 0.11 0.11 20 20 0.04 0.04 0.04 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

77) जामखेल सा.बं. 0.14 0.14 11 11 0.06 0.06 0.06 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

9.345 8.81 1783 1783 3.56 3.56 3.56 0.00 0.00

14.095 12.72 4179 4177 16.38 15.44 15.45 0 0

1) केवडीपाडा उ.िंस.यो 0.48 0.04 90 - - - - - - आ/ था. त.यो/तापी खोरे

2) पखरुण (प) (उ.िस.यो) 0.59 0.29 70 - - - - - - आ/ था. त.यो/तापी खोरे

3) ह ी सा.बं. 0.31 0.34 31 31.00 0.14 0.14 0.14 - - आ/ था. त.यो/तापी खोरे

4) छाईल सा.बं. 0.30 0.34 30 30.00 0.14 0.14 0.14 - - आ/ था. त.यो/तापी खोरे

ब) बांधकाम चालू असलेले क प (ब-2) (0 ते 100 हे.)

एकूण अ-2

एकूण अ

ब) बांधकाम चालू असलेले क प :ब-1 (101 ते 250 हे)

िनरंक
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा 
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली िंसचन 
क्षमता (हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

31.3.2014
 अखेर 
झालेला 
एकूण खचर्. 

(रुपये 
कोटीत)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.एकूण 

िंसचन 
क्षमता 

(हे) िपका 
खालील 
क्षतर्.

शेरा.क पाचे नावं.

एकूण अंदाजे 
िंकमत (13-

14 च्या 
दरानंी)    
कोटी रुपयातं 
(इटीपीसह)

अ. 
कर्.

5) बळसाणे सा.बं. 0.31 0.01 31 31.00 0.14 0.14 0.14 - - आ/ था. त.यो/तापी खोरे

6) माजंरी सा.बं. 0.14 0.10 32 32.00 0.05 0.05 0.05 - - आ/ था. त.यो/तापी खोरे

7) िदधाळेसा.बं. 0.14 0.10 23 23.00 0.02 0.02 0.02 - - आ/ था. त.यो/तापी खोरे

8) उमर्टी सा.ब. 0.15 0.09 22 22.00 0.06 0.04 0.04 - - आ/ था. त.यो/तापी खोरे) 5 9 6

9) पाचमौली सा.बं. 0.15 0.17 22 22.00 0.05 0.05 0.05 - - आ/ था. त.यो/तापी खोरे

10) िवरखेल सा.बं. 0.12 0.16 22 22.00 0.04 0.04 0.04 - - आ/ था. त.यो/तापी खोरे

11) िवरखेल सा.बं. 0.12 0.12 21 21.00 0.04 0.04 0.04 - - आ/ था. त.यो/तापी खोरे

2.81 1.76 394 234 0.68 0.66 0.66 0.00 0.00

2.81 1.76 394 234 0.68 0.66 0.66 0.00 0.00

1) नवापाडा को.प.बं. 0.23 0.58 120 - 0.26 0.26 0.26 - - आ/ था. त.यो/तापी खोरे

2) काकसेवड को.प.बं. 0.26 0.62 101 - 0.26 0.26 0.26 - - आ/ था. त.यो/तापी खोरे

3) मावजीपाडा कोपबं. 0.61 0.62 104 - 0.00 0.00 0.00 - - आ/ था. त.यो/तापी खोरे

1.10 1.82 325 0.00 0.52 0.52 0.52 0.00 0.00

क) शासकीय मान्यता ा त परंतू आिर्थक तरतुद हावयाची आहे असे क प - क 1 - (101 ते 250 हे.)

क) शासकीय मान्यता ा त परंतू आिर्थक तरतुद हावयाची आहे असे क प - क 2 - (0 ते 100 हे.)

क) शासकीय मान्यता ा त परंतू आिर्थक तरतुद हावयाची आहे असे क प:

एकूण ब 2 )

एकूण क -1

एकूण ब)
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा 
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली िंसचन 
क्षमता (हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

31.3.2014
 अखेर 
झालेला 
एकूण खचर्. 

(रुपये 
कोटीत)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.एकूण 

िंसचन 
क्षमता 

(हे) िपका 
खालील 
क्षतर्.

शेरा.क पाचे नावं.

एकूण अंदाजे 
िंकमत (13-

14 च्या 
दरानंी)    
कोटी रुपयातं 
(इटीपीसह)

अ. 
कर्.

1.10 1.82 325 0.00 0.52 0.52 0.52 0.00 0.00एकूण क)

ड) नकाशे व अंदाजपतर्के तयार होत असले या योजना:

िनरंक

ड) नकाशे व अंदाजपतर्के तयार होत असले या योजना - ड 1 - (101 ते 250 हे)

0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

इ - 1 एकूण :

1) ह ी-2 सा.बं. 0.16 0.00 21 __ 0.03 0.03 0.03 __ __ आ/ था. त.यो/तापी खोरे

2) घाणेगावं सा.बं. 0.12 0.00 22 __ 0.03 0.03 0.03 __ __ आ/ था. त.यो/तापी खोरे

3) कुडाशी सा.बं. 0.23 0.00 24 __ 0.05 0.05 0.05 __ __ आ/ था. त.यो/तापी खोरे

4) िझरणीपाडा सा.बं. 0.23 0.00 20 __ 0.05 0.05 0.05 __ __ आ/ था. त.यो/तापी खोरे

ड) नकाशे व अंदाजपतर्के तयार होत असले या योजना - ड 2 - (0 ते 100 हे)

इ) भिव य कालीन योजना :

िनरंक

िनरंक

इ) भिव य कालीन योजना  - इ - 1 (101 ते 250 हे.)

िनरंक

एकूण ड -2

एकूण ड)

इ) भिव य कालीन योजना - इ - 2 (0 ते 100 हे)
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा 
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली िंसचन 
क्षमता (हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

31.3.2014
 अखेर 
झालेला 
एकूण खचर्. 

(रुपये 
कोटीत)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.एकूण 

िंसचन 
क्षमता 

(हे) िपका 
खालील 
क्षतर्.

शेरा.क पाचे नावं.

एकूण अंदाजे 
िंकमत (13-

14 च्या 
दरानंी)    
कोटी रुपयातं 
(इटीपीसह)

अ. 
कर्.

5) िवरखेल सा.बं. 0.16 0.00 24 __ 0.03 0.03 0.03 __ __ आ/ था. त.यो/तापी खोरे

6) वाषार् सा.बं. 0.23 0.00 28 __ 0.05 0.05 0.05 __ __ आ/ था. त.यो/तापी खोरे

7) कहोर सा.बं. 0.23 0.00 23 __ 0.03 0.03 0.03 __ __ आ/ था. त.यो/तापी खोरे

8) केळीपाडा सा बं 0 25 0 00 21 0 02 0 02 0 02 आ/ था त यो/तापी खोरे8) कळीपाडा सा.ब. 0.25 0.00 21 __ 0.02 0.02 0.02 __ __ आ/ था. त.यो/तापी खोर

9) नवागाव सा.बं. 0.14 0.00 23 __ 0.02 0.02 0.02 __ __ आ/ था. त.यो/तापी खोरे

10) नवापाडा सा.ब. 0.26 0.00 21 __ 0.02 0.02 0.02 __ __ आ/ था. त.यो/तापी खोरे

11) पानखेडा सा.बं. 0.12 0.00 21 __ 0.02 0.02 0.02 __ __ आ/ था. त.यो/तापी खोरे

12) भोयचापाडा सा.बं. 0.19 0.00 25 0.04 0.04 0.04 __ __ आ/ था. त.यो/तापी खोरे

13) धामणधर सा.बं. 0.12 0.00 24 __ 0.03 0.03 0.03 __ __ आ/ था. त.यो/तापी खोरे

14) बसरावळ सा.बं. 0.15 0.00 22 __ 0.03 0.03 0.03 __ __ आ/ था. त.यो/तापी खोरे

15) कडूपाडा सा.बं. 0.15 0.00 31 __ 0.03 0.03 0.03 __ __ आ/ था. त.यो/तापी खोरे

16) मोहमाळ सा.बं. 0.16 0.00 21 __ 0.02 0.02 0.02 __ __ आ/ था. त.यो/तापी खोरे

17) चौपाळे सा.बं. 0.16 0.00 21 __ 0.02 0.02 0.02 __ __ आ/ था. त.यो/तापी खोरे

18) अमखेल सा.ब. 0.09 0.00 15 __ 0.03 0.03 0.03 __ __ आ/ था. त.यो/तापी खोरे

19) िंचचपाडा सा.ब.ं 0.09 0.00 20 __ 0.03 0.03 0.03 __ __ आ/ था. त.यो/तापी खोरे
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा 
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली िंसचन 
क्षमता (हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

31.3.2014
 अखेर 
झालेला 
एकूण खचर्. 

(रुपये 
कोटीत)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.एकूण 

िंसचन 
क्षमता 

(हे) िपका 
खालील 
क्षतर्.

शेरा.क पाचे नावं.

एकूण अंदाजे 
िंकमत (13-

14 च्या 
दरानंी)    
कोटी रुपयातं 
(इटीपीसह)

अ. 
कर्.

20) चौपाळे-1 सा.बं. 0.15 0.00 25 __ 0.03 0.03 0.03 __ __ आ/ था. त.यो/तापी खोरे

21) ल हारदडी सा.बं. 0.16 0.00 22 __ 0.03 0.03 0.03 __ __ आ/ था. त.यो/तापी खोरे

22) आमखेल-1 सा.बं. 0.16 0.00 21 __ 0.02 0.02 0.02 __ __ आ/ था. त.यो/तापी खोरे

23) केतकपाडा सा.बं. 0.16 0.00 21 __ 0.02 0.02 0.02 __ __ आ/ था. त.यो/तापी खोरे

24) नवापाडा सा.बं. 0.15 0.00 21 __ 0.03 0.03 0.03 __ __ आ/ था. त.यो/तापी खोरे

25) चरणमाळ सा.बं. 0.15 0.00 20 __ 0.03 0.03 0.03 __ __ आ/ था. त.यो/तापी खोरे

26) चरणमाळ-1 सा.बं. 0.12 0.00 21 __ 0.02 0.02 0.02 __ __ आ/ था. त.यो/तापी खोरे

27) िंशदबन सा.बं. 0.16 0.00 21 __ 0.02 0.02 0.02 __ __ आ/ था. त.यो/तापी खोरे

28) उंभरफाटा सा.बं. 0.16 0.00 23 __ 0.03 0.03 0.03 __ __ आ/ था. त.यो/तापी खोरे

एकूण इ) 4.61 0.00 622 0 0.81 0.81 0.81

3)

1) शेवाडे ल.पा. 0.31 0.31 161 161 1.31 1.11 - - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

2) मेथी ल.पा. 0.31 0.31 120 120 0.98 0.84 - - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

3) वालखेडा (बंधारा) 0.050 0.05 163 163 - - - - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

4) बेटावद (बंधारा) 0.050 0.05 142 142 - - - - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

तालूका िंशदखेडा.

अ) पूणर् झालेले क प (अ-1(101 ते 250 हे.)(तापािवमं कडील)
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा 
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली िंसचन 
क्षमता (हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

31.3.2014
 अखेर 
झालेला 
एकूण खचर्. 

(रुपये 
कोटीत)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.एकूण 

िंसचन 
क्षमता 

(हे) िपका 
खालील 
क्षतर्.

शेरा.क पाचे नावं.

एकूण अंदाजे 
िंकमत (13-

14 च्या 
दरानंी)    
कोटी रुपयातं 
(इटीपीसह)

अ. 
कर्.

5) शेवाडे (बंधारा) 0.008 0.008 - - - - - - -
वाडी शेवाडी म. .चे क्षतर्ात 
समावेश  (121 हे) आहे िव.आ/ 
रा तयो/तापी खोरे

0.728 0.73 586 586.00 2.29 1.95 0.00 0.00 0.00

अ) पणर् झालेले क प (अ 2) (0 ते 100 हे )

एकूण अ) (1)

1) देवी (बंधारा) 0.006 0.006 - - - - - - -
बुराई म. .चे क्षतर्ात समावेश(47 
हे)आहे.िव.आ/रा तयो/तापी खो◌ेरे

2) रिहमपूरे सा.बं. 0.050 0.05 10 10 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

3) जोगशेलू-1 सा.बं. 0.080 0.08 8 8 0.04 0.04 0.04 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

4) जोगशेलू-2 सा.बं. 0.030 0.03 4 4 0.20 0.20 0.20 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

5) जोगशेलू-3 सा.बं. 0.070 0.07 5 5 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

6) द डाईचा सा.बं. 0.350 0.35 68 68 0.17 0.17 0.17 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

7) अक्कडसे सा.बं. 0.370 0.37 50 50 0.13 0.13 0.13 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

8) बेटावद सा.बं. 0.580 0.62 95 95 0.29 0.29 0.29 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

9) पाटण सा.बं. 0.400 0.43 95 95 0.13 0.13 0.13 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

अ) पूण झालल क प - (अ-2) (0 त 100 ह.)
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा 
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली िंसचन 
क्षमता (हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

31.3.2014
 अखेर 
झालेला 
एकूण खचर्. 

(रुपये 
कोटीत)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.एकूण 

िंसचन 
क्षमता 

(हे) िपका 
खालील 
क्षतर्.

शेरा.क पाचे नावं.

एकूण अंदाजे 
िंकमत (13-

14 च्या 
दरानंी)    
कोटी रुपयातं 
(इटीपीसह)

अ. 
कर्.

10) टभलाय सा.बं. 0.150 0.15 11 11 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

11) चादंगड-1 0.130 0.13 22 22 0.06 0.06 0.06 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

12) वायपूर सा.बं. 0.140 0.14 12 12 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

13) कमखेडा-4 सा बं 0 310 0 31 34 34 0 10 0 10 0 10 - - िब आ/ था तयो/तापी खोरे13) कमखडा 4 सा.ब. 0.310 0.31 34 34 0.10 0.10 0.10 िब.आ/ था तयो/तापी खोर

14) िंपपरखेडा-2 साबं. 0.110 0.11 20 20 0.04 0.04 0.04 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

15) द ाने सा.बं. 0.100 0.10 20 20 0.04 0.04 0.04 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

16) दरावे सा.बं. 0.120 0.12 10 10 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

17) माडंळ सा.बं. 0.270 0.27 67 67 0.13 0.13 0.13 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

18) अजंदे सा.बं. 0.140 0.14 21 21 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

19) वषीर्-2 सा.बं. 0.090 0.09 20 20 0.03 0.03 0.03 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

20) मालपूर-2 सा.बं. 0.400 0.40 50 50 0.14 0.14 0.14 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

21) दराने-2 सा.बं. 0.130 0.13 20 20 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

22) सवाईमुकटी-2 0.130 0.13 20 20 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

23) खलाणे-1 सा.बं. 0.140 0.14 14 14 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

24) खलाणे-2 सा.बं. 0.140 0.14 20 20 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा 
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली िंसचन 
क्षमता (हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

31.3.2014
 अखेर 
झालेला 
एकूण खचर्. 

(रुपये 
कोटीत)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.एकूण 

िंसचन 
क्षमता 

(हे) िपका 
खालील 
क्षतर्.

शेरा.क पाचे नावं.

एकूण अंदाजे 
िंकमत (13-

14 च्या 
दरानंी)    
कोटी रुपयातं 
(इटीपीसह)

अ. 
कर्.

25) माडंळ-2 सा.बं. 0.140 0.14 25 25 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

26) होळ-1 सा.बं. 0.140 0.14 20 20 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

27) टभलाय-3 सा.बं. 0.140 0.14 21 21 0.05 0.05 0.05 - - िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

28) वषीर्-1 सा बं 0 090 0 09 21 21 0 04 0 04 0 04 - - िब आ/ था तयो/तापी खोरे28) वषीर् 1 सा.ब. 0.090 0.09 21 21 0.04 0.04 0.04 िब.आ/ था तयो/तापी खोर

4.946 5.016 783 783.00 2.19 2.19 2.19 0.00 0.00

5.674 5.74 1369 1369 4.48 4.14 2.19 0 0

क) शासकीय मान्यता ा त परंतू आिर्थक तरतुद हावयाची आहे असे क प:

िनरंक

एकूण अ-2

एकूण अ

िनरंक

क) शासकीय मान्यता ा त परंतू आिर्थक तरतुद हावयाची आहे असे क प :- क 1 - (101 ते 250 हे.)

ब) बांधकाम चालू असलेले क प - (ब-2) (0 ते 100 हे.)

िनरंक

िनरंक

ब) बांधकाम चालू असलेले क प :ब-1 (101 ते 250 हे)
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा 
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली िंसचन 
क्षमता (हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

31.3.2014
 अखेर 
झालेला 
एकूण खचर्. 

(रुपये 
कोटीत)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.एकूण 

िंसचन 
क्षमता 

(हे) िपका 
खालील 
क्षतर्.

शेरा.क पाचे नावं.

एकूण अंदाजे 
िंकमत (13-

14 च्या 
दरानंी)    
कोटी रुपयातं 
(इटीपीसह)

अ. 
कर्.

िनरंक

ड) नकाशे व अंदाजपतर्के तयार होत असले या योजना:

ड) नकाशे व अंदाजपतर्के तयार होत असले या योजना - ड 1 - (101 ते 250 हे)

एकूण क - 2

क) शासकीय मान्यता ा त परंतू आिर्थक तरतुद हावयाची आहे असे क प - क 2 - (0 ते 100 हे.)

ड 1 - (101 ते 250 हे)

ड 2 - (0 ते 100 हे)

इ - 1 एकूण :

इ) भिव य कालीन योजना :

िनरंक

इ) भिव य कालीन योजना - इ - 1 (101 ते 250 हे.)

िनरंक

िनरंक

ड) नकाश व अदाजपतर्क तयार होत असल या योजना - ड 1 - (101 त 250 ह)
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा 
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली िंसचन 
क्षमता (हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

31.3.2014
 अखेर 
झालेला 
एकूण खचर्. 

(रुपये 
कोटीत)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.एकूण 

िंसचन 
क्षमता 

(हे) िपका 
खालील 
क्षतर्.

शेरा.क पाचे नावं.

एकूण अंदाजे 
िंकमत (13-

14 च्या 
दरानंी)    
कोटी रुपयातं 
(इटीपीसह)

अ. 
कर्.

1) िंप ाड-1 सा.बं. 0.15 0.00 20 0.00 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

2) िंप ाड-2 सा.बं. 0.15 0.00 20 0.00 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

3) अमराळे सा.बं. 0.57 0.00 92 0.00 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00 िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

इ) भिव य कालीन योजना -  इ - 2 (0 ते 100 हे)

3) अमरा  सा.ब. .57 . 92 . .11 .11 .11 . . िब.आ/ था तयो/तापी खोर

4) मालपूर-1 सा.बं. 0.60 0.00 90 0.00 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00 िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

5) अजंदे-1 सा.बं. 0.15 0.00 21 0.00 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

6) िंपपरखेड-3 सा.बं. 0.11 0.00 20 0.00 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

7) दसवेल सा.बं. 0.16 0.00 20 0.00 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

8) सवाईमुकटी-2 सा.बं. 0.16 0.00 20 0.00 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

9) टभलाय सा.बं. 0.16 0.00 22 0.00 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

10) चादंगड सा.बं. 0.16 0.00 21 0.00 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

एकूण इ - 2 2.37 0.00 346 0.00 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00

एकूण इ)

4)

अ) पूणर् झालेले क प (अ-1) (101 ते 250 हे.) (तापािवमं कडील)

िनरंक

तालूका िशरपूर.
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा 
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली िंसचन 
क्षमता (हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

31.3.2014
 अखेर 
झालेला 
एकूण खचर्. 

(रुपये 
कोटीत)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.एकूण 

िंसचन 
क्षमता 

(हे) िपका 
खालील 
क्षतर्.

शेरा.क पाचे नावं.

एकूण अंदाजे 
िंकमत (13-

14 च्या 
दरानंी)    
कोटी रुपयातं 
(इटीपीसह)

अ. 
कर्.

1) लौकी ल.पा. 0.25 0.25 247 247 2.03 1.83 1.83 - - आ/ था तयो/तापी खोरे

2) िमटगावं ल.पा. 0.34 0.34 130 130 1.15 1.02 1.02 - - आ/ था तयो/तापी खोरे

3) वाडी ल.पा. 0.46 0.46 219 219 1.48 1.34 1.34 - - आ/ था तयो/तापी खोरे

4) रोिहणी ल.पा. 0.55 0.55 156 156 1.01 0.96 0.96 - - आ/ था तयो/तापी खोरे) 9 9

5) नटवाडे (को.प.बं) 0.38 0.32 105 111 0.28 0.26 0.26 आ/ था तयो/तापी खोरे

6) वडेल (को.प.बं.) 0.29 0.25 106 118 0.38 0.36 0.36 आ/ था तयो/तापी खोरे

7) जोयदा (उ.िंस.यो) 0.12 0.18 155 111 - - - - - आ/ था तयो/तापी खोरे

8) खैरखुटी (उिंसयो) 0.28 0.20 111 155 - - - - - आ/ था तयो/तापी खोरे

2.67 2.55 1229 1247 6.33 5.77 5.77 0.00 0.00

1) सागंवी को.प.बं. 0.24 0.24 50 50 0.27 0.27 0.27 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे

2) नादंड को.प.बं. 0.11 0.11 41 41 0.18 0.18 0.18 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे

3) च दी-1 सा.बं. 0.10 0.10 14 14 0.02 0.02 0.02 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे

4) खारीखाण सा.बं. 0.08 0.08 13 13 0.03 0.03 0.03 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे

5) लौकी-2 सा.बं. 0.12 0.12 20 20 0.05 0.05 0.05 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे

6) च दी-2 सा.बं. 0.10 0.10 15 15 0.04 0.04 0.04 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे

एकूण अ) (1)

अ) पूणर् झालेले क प (अ-2) (0 ते 100 हे.)
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा 
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली िंसचन 
क्षमता (हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

31.3.2014
 अखेर 
झालेला 
एकूण खचर्. 

(रुपये 
कोटीत)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.एकूण 

िंसचन 
क्षमता 

(हे) िपका 
खालील 
क्षतर्.

शेरा.क पाचे नावं.

एकूण अंदाजे 
िंकमत (13-

14 च्या 
दरानंी)    
कोटी रुपयातं 
(इटीपीसह)

अ. 
कर्.

7) च दी-4 सा.बं. 0.10 0.10 15 15 0.04 0.04 0.04 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे

8) हातेड-3 सा.बं. 0.09 0.09 15 15 0.04 0.04 0.04 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे

9) चादंसुयार् सा.बं. 0.05 0.05 5 5 0.02 0.02 0.02 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे

10) वासडीर्-1 सा बं 0 05 0 05 4 4 0 02 0 02 0 02 आ/ था तयो/तापी खोरे10) वासडीर् 1 सा.ब. 0.05 0.05 4 4 0.02 0.02 0.02 __ __ आ/ था तयो/तापी खोर

11) वासडीर्-2 सा.बं. 0.05 0.05 4 4 0.02 0.02 0.02 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे

12) टेकपाडा सा.बं. 0.05 0.05 3 3 0.02 0.02 0.02 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे

13) लकडयाहनुमान सा.ब.ं 0.07 0.07 6 6 0.02 0.02 0.02 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे

14) लकडयाहनुमान-2 0.06 0.06 5 5 0.02 0.02 0.02 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे

15) िचलारे-1 सा.बं. 0.07 0.07 5 5 0.02 0.02 0.02 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे

16) िचलारे-2 सा.बं. 0.08 0.08 5 5 0.03 0.03 0.03 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे

17) खामखेडा-2 साबं. 0.08 0.08 6 6 0.03 0.03 0.03 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे

18) आंबे सा.बं. 0.10 0.10 9 9 0.03 0.03 0.03 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे

19) अंजणपाडा सा.बं. 0.10 0.10 8 8 0.04 0.04 0.04 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे

20) खामखेडा-1 सा.बं. 0.10 0.10 6 6 0.04 0.04 0.04 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे

21) हातेड-3 सा.बं. 0.11 0.11 10 10 0.04 0.04 0.04 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा 
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली िंसचन 
क्षमता (हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

31.3.2014
 अखेर 
झालेला 
एकूण खचर्. 

(रुपये 
कोटीत)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.एकूण 

िंसचन 
क्षमता 

(हे) िपका 
खालील 
क्षतर्.

शेरा.क पाचे नावं.

एकूण अंदाजे 
िंकमत (13-

14 च्या 
दरानंी)    
कोटी रुपयातं 
(इटीपीसह)

अ. 
कर्.

22) आंबा-2 सा.बं. 0.11 0.11 7 7 0.04 0.04 0.04 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे

23) खैरखुटी सा.बं. 0.15 0.15 10 10 0.06 0.06 0.06 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे

24) जामण्यापाडा साबं. 0.16 0.16 10 10 0.06 0.06 0.06 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे

25) थाळनेर सा बं 0 33 0 33 31 31 0 13 0 13 0 13 आ/ था तयो/तापी खोरे25) थाळनर सा.ब. 0.33 0.33 31 31 0.13 0.13 0.13 __ __ आ/ था तयो/तापी खोर

26) अथ-1 सा.बं. 0.29 0.29 43 43 0.12 0.12 0.12 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे

27) अथ-2 सा.बं. 0.33 0.33 33 33 0.13 0.13 0.13 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे

28) सुळे सा.बं. 0.15 0.15 23 23 0.06 0.06 0.06 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे

29) वाडी सा.बं. 0.21 0.21 24 24 0.09 0.09 0.09 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे

30) पन्हाखेडा सा.बं. 0.13 0.13 23 23 0.06 0.06 0.06 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे

31) मालकातर सा.बं. 0.14 0.14 23 23 0.06 0.06 0.06 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे

32) वासडीर् सा.बं. 0.15 0.15 25 25 0.05 0.05 0.05 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे

33) गधडदेव सा.बं. 0.19 0.19 25 25 0.07 0.07 0.07 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे

34) भोइटी सा.बं. 0.13 0.13 23 23 0.05 0.05 0.05 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे

35) नादंड सा.बं. 0.15 0.15 24 24 0.05 0.05 0.05 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे

36) वाडी-1 सा.बं. 0.14 0.14 24 24 0.05 0.05 0.05 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा 
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली िंसचन 
क्षमता (हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

31.3.2014
 अखेर 
झालेला 
एकूण खचर्. 

(रुपये 
कोटीत)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.एकूण 

िंसचन 
क्षमता 

(हे) िपका 
खालील 
क्षतर्.

शेरा.क पाचे नावं.

एकूण अंदाजे 
िंकमत (13-

14 च्या 
दरानंी)    
कोटी रुपयातं 
(इटीपीसह)

अ. 
कर्.

37) महादेव दंडवडे सा.बं. 0.10 0.10 21 21 0.03 0.03 0.03 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे

38) बुडिकिविहर सा.बं. 0.14 0.14 21 21 0.05 0.05 0.05 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे

39) अभणपूर सा.बं. 0.14 0.14 23 23 0.05 0.05 0.05 __ __ आ/ था तयो/तापी खोरे

5 05 5 05 672 672 2 23 2 23 2 23 0 00 0 00एकण अ-2 5.05 5.05 672 672 2.23 2.23 2.23 0.00 0.00

7.72 7.60 1901 1919 8.56 8.00 8.00 0 0

िनरंक

क) शासकीय मान्यता ा त परंतू आिर्थक तरतुद हावयाची आहे असे क प :

क) शासकीय मान्यता ा त परंतू आिर्थक तरतुद हावयाची आहे असे क प - क 1 - (101 ते 250 हे.)

क) शासकीय मान्यता ा त परंतू आिर्थक तरतुद हावयाची आहे असे क प - क 2 - (0 ते 100 हे.)

िनरंक

िनरंक

िनरंक

ब) बांधकाम चालू असलेले क प : ब-1 (101 ते 250 हे)

ब) बांधकाम चालू असलेले क प - (ब-2) (0 ते 100 हे.)

िनरंक

एकूण अ

एकूण अ 2
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा 
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली िंसचन 
क्षमता (हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

31.3.2014
 अखेर 
झालेला 
एकूण खचर्. 

(रुपये 
कोटीत)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.एकूण 

िंसचन 
क्षमता 

(हे) िपका 
खालील 
क्षतर्.

शेरा.क पाचे नावं.

एकूण अंदाजे 
िंकमत (13-

14 च्या 
दरानंी)    
कोटी रुपयातं 
(इटीपीसह)

अ. 
कर्.

ड) नकाशे व अंदाजपतर्के तयार होत असले या योजना :

ड) नकाशे व अंदाजपतर्के तयार होत असले या योजना - ड 1 - (101 ते 250 हे)

िनरंक

िनरंक

1) भोईटी सा.बं. 0.14 __ 23 __ 0.04 0.04 0.04 __ __ िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

2) महादेव सा.बं. 0.11 __ 21 __ 0.04 0.04 0.04 __ __ िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

3) खारीटवान सा.बं. 0.16 __ 20 __ 0.03 0.03 0.03 __ __ िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

4) रोहणी सा.बं. 0.15 __ 24 __ 0.03 0.03 0.03 __ __ िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

ड) नकाशे व अंदाजपतर्के तयार होत असले या योजना - ड 2 - (0 ते 100 हे)

िनरंक

इ) भिव य कालीन योजना :

इ) भिव य कालीन योजना - इ - 1 (101 ते 250 हे.)

िनरंक

इ) भिव य कालीन योजना - इ - 2 (0 ते 100 हे)
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा 
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली िंसचन 
क्षमता (हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

31.3.2014
 अखेर 
झालेला 
एकूण खचर्. 

(रुपये 
कोटीत)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.एकूण 

िंसचन 
क्षमता 

(हे) िपका 
खालील 
क्षतर्.

शेरा.क पाचे नावं.

एकूण अंदाजे 
िंकमत (13-

14 च्या 
दरानंी)    
कोटी रुपयातं 
(इटीपीसह)

अ. 
कर्.

5) सुळे सा.ब. 0.15 __ 23 __ 0.03 0.03 0.03 __ __ िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

6) वकवाड सा.बं. 0.15 __ 23 __ 0.03 0.03 0.03 __ __ िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

7) वकवाड सा.बं. 0.21 __ 23 __ 0.04 0.04 0.04 __ __ िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

ि ो ी ो े8)वकवाड-2 सा.बं. 0.15 __ 22 __ 0.03 0.03 0.03 __ __ िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

9) हातेड-2 सा.बं. 0.15 __ 22 __ 0.03 0.03 0.03 __ __ िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

10) कंगाई सा.बं. 0.15 __ 23 __ 0.03 0.03 0.03 __ __ िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

11) भोईटी-1 सा.बं. 0.12 __ 23 __ 0.02 0.02 0.02 __ __ िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

12) भोईटी-2 सा.बं. 0.13 __ 21 __ 0.02 0.02 0.02 __ __ िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

13) भोईटी-4 सा.बं. 0.13 __ 23 __ 0.02 0.02 0.02 __ __ िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

14) महादेव द दवाड-2 0.11 __ 22 __ 0.02 0.02 0.02 __ __ िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

15) िहगाड सा.बं. 0.24 __ 40 __ 0.05 0.05 0.05 __ __ िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

16) अभणपूर-2 सा.बं. 0.15 __ 21 __ 0.03 0.03 0.03 __ __ िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

17) वासडीर्-2 सा.बं. 0.13 __ 21 __ 0.02 0.02 0.02 __ __ िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

18) खैरखुटी-1 सा.बं. 0.37 __ 27 __ 0.07 0.07 0.07 __ __ िब.आ/ था तयो/तापी खोरे
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िंसचना 
करीता 

(दलघमी)

िपण्याच्या 
पाणी 
पुरवठया 
करीता 
दलघमी

औ ोिगक 
वापरा 
साठी 

(दलघमी)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

जून.2014 
अखेर िनमार्ण 
झालेली िंसचन 
क्षमता (हे) 
िपका खालील 

क्षतर्.

एकूण 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

एकूण 
उपयुक्त 
पाणीसाठा 
(दलघमी)

31.3.2014
 अखेर 
झालेला 
एकूण खचर्. 

(रुपये 
कोटीत)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या 
वापराचा तपिशल.एकूण 

िंसचन 
क्षमता 

(हे) िपका 
खालील 
क्षतर्.

शेरा.क पाचे नावं.

एकूण अंदाजे 
िंकमत (13-

14 च्या 
दरानंी)    
कोटी रुपयातं 
(इटीपीसह)

अ. 
कर्.

19) खैरखुटी-2 सा.बं. 0.32 __ 27 __ 0.06 0.06 0.06 __ __ िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

20) जोयदा सा.बं. 0.28 __ 26 __ 0.06 0.06 0.06 __ __ िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

21) जूनापाणी सा.बं. 0.15 __ 24 __ 0.03 0.03 0.03 __ __ िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

ि ो ी ो े22) साबंऱ्या सा.बं. 0.15 __ 23 __ 0.03 0.03 0.03 __ __ िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

23) सुळे सा.बं. 0.16 __ 23 __ 0.03 0.03 0.03 __ __ िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

24) लकडयाहनुमान 0.16 __ 23 __ 0.03 0.03 0.03 __ __ िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

25) फ ेपूर-1 सा.बं. 0.15 __ 23 __ 0.03 0.03 0.03 __ __ िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

26) वकवाड-3 सा.बं. 0.16 __ 20 __ 0.03 0.03 0.03 __ __ िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

27) िचलारे सा.बं. 0.15 __ 22 __ 0.03 0.03 0.03 __ __ िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

28) कनसाई सा.बं. 0.15 __ 23 __ 0.03 0.03 0.03 __ __ िब.आ/ था तयो/तापी खोरे

29) अभणपूर-3 सा.बं. 0.37 __ 21 __ 0.07 0.07 0.07 __ __ िब.आ/ था तयो/तापी खोरे
5.10 __ 677 __ 1.01 1.01 1.01 __ __एकूण इ - 2
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िभजणारे क्षतर् 
ICA

िपक क्षतर्
Corrsponsed

िभजणारे क्षतर् 
ICA

िपक क्षतर्
Corrsponsed

िभजणारे क्षतर् 
ICA

िपक क्षतर्
Corrsponsed

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 जामखेडी मध्यम 2750 2750 2050 2350 505 505
िवतरण यव थेचे काम गतीत.
 अखंड क्षतर्ात झालेले सलग
क्षतर्ात िंसचन झालेले नाही.

2 सारंगखेडा बॅरेज 8768 11519 8768 11519 1324 1734
सहकारी उपसा िंसचन योजना
कायार्िन्त नाही. यिक्तगत
उपसा िंसचन ारे िंसचन होते.

3
पाझंण डावा कालवा 
वाढ व िव तार

3149 3699 2749 3699 856 856
योजना िंसचन यव थापनकडे
सन 2007 मध्ये वगर् करण्यात
आले आहे.

4
िन नपाझंरा 
(अक्कलपाडा)

7585 7585 2442 2442 0 0 कालवा कामे गतीत.

5 वाडीशेवाडी मध्यम 5980 7176 3067 3680 0 0
उज या डा या काल याचे काम
गतीतपथावर आहे.

मध्यम क प - बांधकामाधीन

पिरिश ट - 2 (क)

मो ा व मध्यम बांधकामाधीन क पाचे िनिर्मत िंसचन क्षतर् व त्यक्ष िभजणारे क्षतर्.

जून 2014 अखेर त्यक्ष 
िभजणारे क्षतर् (Cummultive)

िंसचन क्षमतेपेक्षा त्यक्ष 
िभजणारे क्षतर् कमी अस यास 
त्याची थोडक्यात कारणे.

अ. 
कर्.

क पाचे नावं.
व कार 

(मोठे व मध्यम)

क पीय िंसचन क्षमता
जून 2014 अखेर िनमार्ण 

झाले या एकूण िंसचन क्षमता.
(Cummulative)
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िभजणारे क्षतर् 
ICA

िपक क्षतर्
Corrsponsed

िभजणारे क्षतर् 
ICA

िपक क्षतर्
Corrsponsed

िभजणारे क्षतर् 
ICA

िपक क्षतर्
Corrsponsed

1 2 3 4 5 6 7 8 9

जून 2014 अखेर त्यक्ष 
िभजणारे क्षतर् (Cummultive)

िंसचन क्षमतेपेक्षा त्यक्ष 
िभजणारे क्षतर् कमी अस यास 
त्याची थोडक्यात कारणे.

अ. 
कर्.

क पाचे नावं.
व कार 

(मोठे व मध्यम)

क पीय िंसचन क्षमता
जून 2014 अखेर िनमार्ण 

झाले या एकूण िंसचन क्षमता.
(Cummulative)

6 अमरावती मध्यम 2606 3127 2606 3127 26 26
धरणातं उपयुक्त पाणीसाठा 
न हता तथापी जलशयाचा मृत 
साठयातुन उपसा िंसचना ारे 

7 सुलवाडे बॅरेज 7560 8582 7560 8582 1005 1135

सहकारी उपसा िंसचन योजना
कायार्िन्त नाही. यिक्तगत
उपसा िंसचनासाठी परवानगी
देण्यात आली आहे.

1 पाझंरा मध्यम 8455 11980 8455 11980 8455 19198 __

2 मालनगावं मध्यम 1920 2270 1920 2270 1920 3507 __

3 बुराई मध्यम 2420 4416 2420 4416 2420 4451 __

4 कनोली मध्यम 1363 2154 1363 2154 1363 1976 __

5 सोनवद मध्यम 2147 2684 2147 2684 2147 3494 __

मध्यम क प - पुणर् झालेले
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िभजणारे क्षतर् 
ICA

िपक क्षतर्
Corrsponsed

िभजणारे क्षतर् 
ICA

िपक क्षतर्
Corrsponsed

िभजणारे क्षतर् 
ICA

िपक क्षतर्
Corrsponsed

1 2 3 4 5 6 7 8 9

जून 2014 अखेर त्यक्ष 
िभजणारे क्षतर् (Cummultive)

िंसचन क्षमतेपेक्षा त्यक्ष 
िभजणारे क्षतर् कमी अस यास 
त्याची थोडक्यात कारणे.

अ. 
कर्.

क पाचे नावं.
व कार 

(मोठे व मध्यम)

क पीय िंसचन क्षमता
जून 2014 अखेर िनमार्ण 

झाले या एकूण िंसचन क्षमता.
(Cummulative)

6 अनेर मध्यम 7180 9100 7180 9100 7180 9693 __

7 करवदं मध्यम 5614 6570 5614 6570 4585 4761 __
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अ. 
कर्.

योजना कालावधी /वषर्.
मोठे 
क प.

मध्यम क प.
ल.पा.यो. राज्य तर 
योजना (250 हे. 

वरील)

ल.पा.यो.रा. तर 
+ था. तर.यो.  

(0 ते 250 हे)

उपसा िंसचन 
योजना

एकूण.

1 2 3 4 5 (1) 5 (2) 6 7

1) 33 बंधारे - - चौतीस

2) पुरमेपाडा.

2
पिहली योजना
(1951-56)

- - 1) मुकटी. - - एक

3
दुसरी योजना
(1956-61)

- - - 1) ग दर - एक

1) करवंद 1) कुलथे. - तीन

2) मालनगांव.

5
ितन वािर्षक योजना 
1966-6 7

- - - - - -

1967-68 - - - - - -

1968-69 - - - 1) छावडी. - एक

1) कनोली 1) कोठारे. 1) िवरखेल - नऊ

2) पांझरा 2) खंडलाय.

(लाटीपाडा) 3) जामफळ

4) बुरुडखे

5) ह ी.

7 - - 1) चौगांव. 1) लौकी - तेरा

2) देवभाने. 2) शेलबारी

3) िनमगुळ. 3) िमटगांव

4) कायकाढा.

5) ककाणी.

6) कालीकराड.

7) िवखरण.

8) बुडकी.

9) बुरझड.

10) नांदे.

8
दोन वािर्षय योजना 
(1978-79)

- - - 1) अंचाडे - एक

(1979-80) - 1) सोनवद 1) वकवाड.
1) वाडी 
2) शेवाडे

- चार.

9
सहावी योजना   
1980-81

-
1) पांझण डावा 
कालवा

1) घाणेगांव - दोन.

-

(पूणर् झाले या/बाधंकामािधन योजना)

3) अनेर

4
ितसरी योजना
(1961-66)

पाचवी योजना
(1974-78)

पिरिश ट-3
पंचवािर्षक योजनािनहाय ज्या पाटबंधारे क पांपासून िंसचन क्षमता.

िनमार्ण करण्यांत आली त्यांची नांवे.

6
चौथी योजना
(1969-74)

1 योजना पूणर्. -

-

-

-
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अ. 
कर्.

योजना कालावधी /वषर्.
मोठे 
क प.

मध्यम क प.
ल.पा.यो. राज्य तर 
योजना (250 हे. 

वरील)

ल.पा.यो.रा. तर 
+ था. तर.यो.  

(0 ते 250 हे)

उपसा िंसचन 
योजना

एकूण.

1 2 3 4 5 (1) 5 (2) 6 7

10 1981-82 - 1) बुराई 1) गधडदेव. 1) खामपाडा - तीन

11 1982-83 - *1) अमरावती 1) नांदरडे. 1) नर हाळ - तीन

12 1983-84 - - 1) लामकानी. 1) रोहीणी - दोन.

13 1984-85 - - 2) जळोद. 1) शेवाळी - तीन

2) खामखेडा.

14
सातवी योजना  
1985-86

- 1) िशरधाने. 1) मेथी. - दोन.

15 1986-87 - - - - - -

16 1987-88 -
*1)िन नपांझरा 
(अक्कलपाडा)

- - - एक

17 1988-89 - - - - - -

18 1989-90 - - - - - -

19
दोन वािषक योजना1990-
91

- *1) वाडीशेवाडी

20 1991-92 - - 1) रानमळा. - - एक

21
आठवी योजना  
1992-93

- *1) जामखेडी - - - एक

22 1993-94 - - - - - -

23 1944-95 - - 1) धामणगांव कोप - - एक

24 1995-96 -
*1)सुलवाडे 
बॅरेज.

- - - एक

25 1996-97 - - कौठळ कोपबं. 1)जोयदा सात

नटवाडे कोपबं. 2)खेरखुटी

वडेल को.प.बं. *3)केवडीपाडा

*4)पानखेडा 
(पखरुण)

26 नववी योजना1997-98 - - 1) वरखेडा कोपबं - - एक

27 1998-99 - - 1) िंशदखेडा कोप - - दोन.

2) पढावद कोपबं

28 1999-2000 - - *1)फागणे ल.पा. - 1)झेडेअंजन नऊ

*2)काब-याखडक

3)नवडणे कोपबं

4)अजंदे कोपबं

5)िभलाणे कोपबं

6)झोटवाडे कोपबं

7)िनमगुळ कोपबं

8)मुडावद कोपबं
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अ. 
कर्.

योजना कालावधी /वषर्.
मोठे 
क प.

मध्यम क प.
ल.पा.यो. राज्य तर 
योजना (250 हे. 

वरील)

ल.पा.यो.रा. तर 
+ था. तर.यो.  

(0 ते 250 हे)

उपसा िंसचन 
योजना

एकूण.

1 2 3 4 5 (1) 5 (2) 6 7

29 2000-2001 - *1)खेडा ल.पा. को.प.बंधारा. - वीस.
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अ. 
कर्.

योजना कालावधी /वषर्.
मोठे 
क प.

मध्यम क प.
ल.पा.यो. राज्य तर 
योजना (250 हे. 

वरील)

ल.पा.यो.रा. तर 
+ था. तर.यो.  

(0 ते 250 हे)

उपसा िंसचन 
योजना

एकूण.

1 2 3 4 5 (1) 5 (2) 6 7

*2)मांडळ ल.पा. 1)वसुर्स-1

*3)खेडा कोपबं. 2)वसुर्स-2

*4)कुसंूबा कोपबं. 3)सामोडे

*5)वार को.प.बं.

*6)मोराणे कोपबं

*7)दोदवाड कोपबं

*8) ब धगांव कोप.

9)महालपूर कोप

10)िचरणे कोपबं

*11)बेहेड ल.पा.

*12)नांदवण कोप

*13)भाडणे कोप

*14)कासारे कोप

*15)छडवेल(प)

*16)अभणपूर लपा

30 2001-2002 *1) आमोदे

*2) िवचूर

*3) आखाडे

*4)कौठळ1

*5)िनमगूळ

*6) वडजाई

*7) वडगांव

*8) धाडरे

*9) सागवी

*10) नांदवण

*12) नांदड

31 2002-03 - - - - - -

32 2003-04 - - - - - -

33 2004-05 - - - - - -

34 2005-06 - - - - - -

35 2006-07 - खेडा

मांडळ

ल.पा.काबऱ्याखडक

बेहेड

का.प.नांदवण

ल.पा.अभणपूर

36 2007-2008 को.प.कासारे

37 2008-2009 को.प.मोराणे

पांझण डावा 
कालवा वाढ व 
िव तार मोरदड 
खोरदड चारी.

सुलवाडे-
जामफळ-कनोली 

उ.िंस.यो.
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अ. 
कर्.

योजना कालावधी /वषर्.
मोठे 
क प.

मध्यम क प.
ल.पा.यो. राज्य तर 
योजना (250 हे. 

वरील)

ल.पा.यो.रा. तर 
+ था. तर.यो.  

(0 ते 250 हे)

उपसा िंसचन 
योजना

एकूण.

1 2 3 4 5 (1) 5 (2) 6 7

को.प.द दवाड
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अ. 
कर्.

योजना कालावधी /वषर्.
मोठे 
क प.

मध्यम क प.
ल.पा.यो. राज्य तर 
योजना (250 हे. 

वरील)

ल.पा.यो.रा. तर 
+ था. तर.यो.  

(0 ते 250 हे)

उपसा िंसचन 
योजना

एकूण.

1 2 3 4 5 (1) 5 (2) 6 7

को.प.नांदवण

38 2009-2010 सा.बं. सौतळे

सा.बं. बोरीस

सा.बं. अनकवाडी

सा.बं. जुनवणे

सा.बं. जुनवणे

सा.बं. बोरकंुड

सा.बं. ब हाणे

सा.बं. बोरीस-2

सा.बं. पुरमेपाडा

सा.बं. अनेकवाडी-2

सा.बं. हेकळवाडी

सा.बं. बदेर्पाडा

सा.बं. वडणे

सा.बं. वडजाई

सा.बं. ब हाणे

सा.बं. बोधगांव

सा.बं. िवसरणे

सा.बं. लामकाणी

सा.बं. मोराणे

सा.बं. पुरमेपाडा-1

सा.बं.वडगांव

सा.बं. रामी
सा.बं. िनकंुभे
सा.बं. बोरीस
सा.बं. मोराणे-2
सा.बं. वणी
सा.बं. बाळापूर
सा.बं. चांदगड
सा.बं. वायपूर
सा.बं.कमखेडा-4
सा.बं. िंपपरखेड-2
सा.बं. द ाणे
सा.बं. दराणे
सा.बं. टभलाय

39 2010-2011 1) अक्कलपाडा को.प.बं.छडवेल झडेअंजन

2) वाडीशेवाडी को.प.बं.पवनकुटी उ.िंस.यो.

3) सुलवाडे बॅ. (अमोदे)

4) अमरावती

5) जामखेडी

40 2011-2012 1) जामखेडी झडेअंजन

2) अक्कलपाडा उ.िंस.यो.
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अ. 
कर्.

योजना कालावधी /वषर्.
मोठे 
क प.

मध्यम क प.
ल.पा.यो. राज्य तर 
योजना (250 हे. 

वरील)

ल.पा.यो.रा. तर 
+ था. तर.यो.  

(0 ते 250 हे)

उपसा िंसचन 
योजना

एकूण.

1 2 3 4 5 (1) 5 (2) 6 7

3) वाडीशेवाडी

41 2012-2013 1) अक्कलपाडा

2) वाडीशेवाडी

3) जामखेडी

ज्या पंचवािर्षक योजनेत क प हाती घेतला आहे. त्यावषीर् योजनेत क पाच्या िंसचन क्षमतेचा व खचार्चा तपिशल

िदला आहे. सुरु असले या योजना " * " अशा खुणेने दशर्िवले या आहेत.

*िटप :- वरील तक्त्यांतील अ.कंर्.3 ते 6 मधील क पांच्या संखेच्या अनुषंगाने योजनािनहाय तपिशल पिरिश ट 3 येथे

जोडला आहे. पूणर् झाले या व सुरु असले या सवर् मध्यम क पांची तसेच पूणर् झाले या ल.पा.यो. व सुरु असले या व

ज्यावर अंशत: िंसचन क्षमता िनमार्ण झालेली आहे. अशा ल.पा. योजनांची आकडेवारी वरील तक्त्यांत िदललेी आहे.
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तालुका संख्या

1 2 4 5 6 7

1 पाझंरा साकर्ी 15 0 0 15

2 मालनगावं साकर्ी 4 0 3 1

3 कनोली धुळे 4 0 3 1

4 बुराई साकर्ी 5 1 3 1

5 सोनवद िंशदखेडा 7 0 6 1

6 करवंद िशरपूर 8 0 6 2

7 अनेर िशरपूर 18 0 10 8

8 रंगावली नवापूर 8 0 4 4

9 जामखेडी साकर्ी 7 0 7 0

76 1 42 33

1 चौगावं धुळे 1 1 0 1

2 नादूंर धुळे 1 0 0 1

3 मुकटी धुळे 0 0 0 0

4 मेथी िंशदखेडा 1 0 0 1

5 शेवाडे िंशदखेडा 0 0 0 0

6 छावडी साकर्ी 1 1 0 0

7 घाणेगावं साकर्ी 1 0 0 1

8 ह ी साकर्ी 1 0 0 1

9 खामपाडा साकर्ी 1 0 0 1

लघु क प

एकूण मध्यम क प ..

मध्यम क प

पिरिश ट - 4
मो ा व मध्यम क पांवरील पाणी वापर सं थाचा तपिशल.

शेरा

3

क पाचे नावं व 
कार

मोठे / मध्यम 
क प

अ. 
कंर्.

तालुका िनहाय मंजूर 
पाणी वापर सं थाची 

संख्या

स ा 
कायार्िन्वत 
असले या 
पाणी वापर 
संख्या

निवन सं था 
थापन 

करण्यासाठी 
कायर्वाही चालू 
असले या पाणी 
वापर सं थाची 

संख्या

स ा मंजूर परंतू 
कायार्न्वीत नसले या व 
नवीन पाणी वापर 
सं था थापन 
करण्यासाठी येत 
असले या अडचणी 

(थोडक्यात)
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तालुका संख्या

1 2 4 5 6 7

शेरा

3

क पाचे नावं व 
कार

मोठे / मध्यम 
क प

अ. 
कंर्.

तालुका िनहाय मंजूर 
पाणी वापर सं थाची 

संख्या

स ा 
कायार्िन्वत 
असले या 
पाणी वापर 
संख्या

निवन सं था 
थापन 

करण्यासाठी 
कायर्वाही चालू 
असले या पाणी 
वापर सं थाची 

संख्या

स ा मंजूर परंतू 
कायार्न्वीत नसले या व 
नवीन पाणी वापर 
सं था थापन 
करण्यासाठी येत 
असले या अडचणी 

(थोडक्यात)

10 अंचाळे धुळे 1 0 0 0

11 बुरझड धुळे 0 0 1 0

12 देवभाने धुळे 1 0 1 0

13 खंडलाय धुळे 1 0 1 0

14 खेडा धुळे 1 0 1 0

15 कोठारे िंशदखेडा 1 1 0 1

16 कुळथे धुळे 1 0 1 0

17 लामकानी धुळे 1 0 1 0

18 माडंळ धुळे 1 0 1 0

19 नादेंर् धुळे 1 0 1 0

20 िनमगुळ धुळे 1 1 0 1

21 पुरमेपाडा धुळे 1 0 0 1

22 रानमळा धुळे 1 0 1 0

23 िशरधाने धुळे 1 0 1 0

24 जामफळ िशरपूर 1 0 1 0

25 बुडकी िशरपूर 1 1 0 1

26 गधडदेव िशरपूर 1 0 0 1

27 जळोद िशरपूर 1 0 0 1

28 खामखेडा िशरपूर 1 0 0 1

29 लौकी िशरपूर 1 0 0 1

30 िमटगावं िशरपूर 1 1 0 1

31 नादंड िशरपूर 1 0 0 1

32 कालीकराड िशरपूर 1 0 0 1
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तालुका संख्या

1 2 4 5 6 7

शेरा

3

क पाचे नावं व 
कार

मोठे / मध्यम 
क प

अ. 
कंर्.

तालुका िनहाय मंजूर 
पाणी वापर सं थाची 

संख्या

स ा 
कायार्िन्वत 
असले या 
पाणी वापर 
संख्या

निवन सं था 
थापन 

करण्यासाठी 
कायर्वाही चालू 
असले या पाणी 
वापर सं थाची 

संख्या

स ा मंजूर परंतू 
कायार्न्वीत नसले या व 
नवीन पाणी वापर 
सं था थापन 
करण्यासाठी येत 
असले या अडचणी 

(थोडक्यात)

33 रोहणी िशरपूर 1 0 0 1

34 िवखरण िशरपूर 1 0 0 1

35 वाडी िशरपूर 1 0 0 1

36 वकवाड िशरपूर 1 0 0 1

37 बेहेड साकर्ी 1 0 1 0

38 बुरुडखे साकर्ी 1 0 1 0

39 काबऱ्याखडक साकर्ी 1 0 1 0

40 कायकाडंा साकर्ी 1 0 1 0

41 ककाणी साकर्ी 1 0 1 0

42 शेवाळी साकर्ी 1 0 1 0

43 शेलबारी साकर्ी 1 0 0 1

44 िवरखेल साकर्ी 1 0 0 1

45 पाझंरा साकर्ी 1 0 0 1

46 नवडणे साकर्ी 1 0 0 1

47 महालपूर िंशदखेडा 1 0 0 1

48 अभणपूर िशरपूर 1 0 1 1

49 माडंळ धुळे 1 0 1 0

50 खेडा धुळे 1 0 1 0

51 काबऱ्याखडक साकर्ी 1 0 1 0

52 बहेेड धुळे 1 0 1 0

53 फागणे धुळे 1 0 1 0

50 6 23 27एकूण लघु क प ..
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अ. 
कर्.

सं थेचे नावं. उ व क पाचे नावं 
व तालुका.

मंजूर पाणी 
पिरमाण 

(दलघमी)

मंजूरीचा 
िदनाकं.

करारनामा केला 
आहे िंकवा नाही 
अस यासकर्माकं व 

िदनाकं

कि पय 
िंसचन 
क्षमता (हे)

मंजूरीमूळे िंसचन 
क्षतर्ातील कपात 

(हेक्टर)

शेरा.

एकूण 30.714 दलघमी पाणी हे िबगर िंसचन कारणासाठी वळिवले जात आहे / जाणार आहे व त्यामूळे क पीय िंसचन क्षमतेच्या तुलनेत 4802 हेक्टर

घट होणार आहे. या बाबत योजनािनहाय तपिशल खालील माणे आहे.

पिरिश ट - 4
पाटबंधारे क पातुन िबगर िंसचन (िपण्यासाठी/औ ोिगक वापरासाठी) पाणी वापरासाठी मंजूर योजनांचा तपिशल.

धुळे िज हयातील 9 मध्यम व 7 लघु पाटबंधारे क पातून िबगर िंसचन (िपण्यासाठी/औ ोिगक कारणांसाठी) पाणी वापरासाठीच्या योजनांना

शासनामाफर् त व तापी पाटबंधारे िवकास महामंडळा माफर् त मंजूरी िमळालेली आहे.

िदनाक.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

अ) मोठे क प.

ब) मध्यम क प 
ब-1 (पूणर् झालेले)

1)कनोली ता.धुळे 0.64 14.3.95 पतर् कर्.674
िद. 6/2/09

1363 90 बोरकुड-िंवचुर-हारेपाडा 
पाणी पुरवठा योजना.

सं था-महारा टर् जीवन ािधकरण 0.65 20.11.97 पतर् कर्.673
िद. 6/2/09

91 तरवाडे व 3 गावं ेपा.पु.यो.

0.42 11.12.97 पतर् कर्.672
िद. 6/2/09

60 िशरुड वाढीव पा.पु.यो.

1.71 - - 1363 241

2) अनेर ता.िशरपूर 8.50 8.2.96 योजना र  
करण्यात आली

5747 901 योजना कायार्िन्वत नाही.

1.03 18.7.98 नाही. 109 योजना कायार्िन्वत नाही.

9.53 - - 5747 1010एकुण (2)

िनरंक.

एकुण (1)
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अ. 
कर्.

सं थेचे नावं. उ व क पाचे नावं 
व तालुका.

मंजूर पाणी 
पिरमाण 

(दलघमी)

मंजूरीचा 
िदनाकं.

करारनामा केला 
आहे िंकवा नाही 
अस यासकर्माकं व 

िदनाकं.

कि पय 
िंसचन 
क्षमता (हे)

मंजूरीमूळे िंसचन 
क्षतर्ातील कपात 

(हेक्टर)

शेरा.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3)करवदं ता.िशरपूर 5.52 18.7.98 नाही. 4534 1224 िशरपूर वाढीव पा.पु. योजना 
कायार्िन्वत नाही.

0.48 2.6.99 नाही. 106 वाघाडी व 2 गावं ेपा.पु. 
योजना कायार्िन्वत नाही

6.00 - - 4534 1330

4) बुराई ता.साकर्ी 1.24 15.5.97 नाही. 2761 242 छडवले कोड व 12 गावं े
पा प योजना कायार्िन्वत

एकूण (3)

पा.पु. योजना कायार्िन्वत 
नाही

0.868 28.10.97 पतर् कर्. 1788 िद. 
7/5/09

168 िनजामपूर व जैताणे गाव.

2.108 - - 2761 410

5)पाझरा
(लाटीपाडा)

1.47 29.5.98 पतर् कर्. 1496 िद. 
7/3/09

6868 442 िंपपळनेर वाढीव पा.पु.यो.

6)मालनगावं 
ता.साकर्ी

1.23 15.3.99 नाही. 1587 170 दिहवले धनेर व 12 गावं े
पा.पु. योजना कायार्िन्वत 
नाही

7) सोनवद 
ता.िंशदखेडा

2.04 15.3.99 पतर् कर्. 1281 िद. 
27/2/09

2684 350 सोनगीर व 18 गावं ेपा.पु.यो.

0.35 15.3.99 नाही. - 88 कापडणे पा.पु.यो.

2.39 - - 2684 438

एकूण (4)

एकूण - 7
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अ. 
कर्.

सं थेचे नावं. उ व क पाचे नावं 
व तालुका.

मंजूर पाणी 
पिरमाण 

(दलघमी)

मंजूरीचा 
िदनाकं.

करारनामा केला 
आहे िंकवा नाही 
अस यासकर्माकं व 

िदनाकं.

कि पय 
िंसचन 
क्षमता (हे)

मंजूरीमूळे िंसचन 
क्षतर्ातील कपात 

(हेक्टर)

शेरा.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

23.898 - - - 4041

सं था-महारा टर् जीवन 
ािधकरण

1)वाडी-शेवाडी 
ता.िंशदखेडा.

2)अमरावती 
ता.िंशदखेडा.

0.47 30.3.99 नाही. 3127 कपात नाही. रनाळे व 4 गावं ेपा.पु.यो.

ब-2 बांधकामािधन

िनरंक

एकूण -ब-सात

3) सुलवाडे बॅरेज
1) नरडाणा व 9 गावंे 1.013 19.7.2000 नाही. 7560 -

2) िंशदखेडा पा.पु. 
योजना

1.225 2010 नाही. - -

3) वषीर् व 4 गावंे 0.36 19.9.2000 नाही. 0 0
4) हळसर व 2 गावंे 0.10 10.9.98 नाही. 0 0

5) मुडावद पा.पु. 
यो. ता.िंशदखेडा

0.104 11.12.97 नाही. 0 0

4) िन न पाझंरा
1) छतर्पती प लीक 
कूल योजना

0.20 10.4.2007 होय. 0 0 करार मुदत 7 वषर् आहे.

2) A.C.P.M. 
कॉलेज

0.18 16.10.09 होय. 0 0 करार मुदत 7 वषर् आहे.

3.655 10687 0

27.553 - - 4041

एकूण ब-2

एकूण ब- 9
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अ. 
कर्.

सं थेचे नावं. उ व क पाचे नावं 
व तालुका.

मंजूर पाणी 
पिरमाण 

(दलघमी)

मंजूरीचा 
िदनाकं.

करारनामा केला 
आहे िंकवा नाही 
अस यासकर्माकं व 

िदनाकं.

कि पय 
िंसचन 
क्षमता (हे)

मंजूरीमूळे िंसचन 
क्षतर्ातील कपात 

(हेक्टर)

शेरा.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

क)

सं था-महारा टर् जीवन 
ािधकरण

1)मुकटी ता.धुळे. 4.25 9.3.67 होय, पतर् 1837 
िद. 31.3.01

1198 562 धुळे शहर पा.पु.यो.

2)लामकानी, धुळे. 0.59 26.6.98 नाही. 270 72 बोरीस-लामकानी संयुक्त 
पा.पु.यो. बंद योजना

3)चौगावं ता.धुळे 0.85 2.5.98 होय, पतर् 551 िद. 
27 1 06

664 53 सडगावं व 7 गावं ेवाढीव 
पा प यो

1) लघु क प (250 हे.पेक्षा जा त) (पूणर् झालेले)

27.1.06 पा.पु.यो.

4)पुरमेपाडा ता.धुळे 0.29 22.11.96 होय, पतर् 4741 
िद. 24.10.08

1821 39 आवीर्-पुरक पा.पु.यो.

5)छावडी ता.साकर्ी 0.25 2.3.2000 नाही. 204 12 भामेर व 3 गावं ेपा.पु.योजना 
बंद.

6)खामखेडा, िशरपूर 0.30 2.3.2000 नाही. 330 35 रोिहणी भोईटे पा.पु.योजना 
बंद.

7)बुडकी ता.िशरपूर 0.09 2.3.2000 नाही. 438 23 चाकडू पा.पु.योजना बंद

8) माडंळ ल.पा.

अ) हदर्ण ता.धुळे 0.122 3.5.2006 नाही. 504 16 योजना कायार्िन्वत नाही.

ब) मोघण ता.धुळे 0.092 23.9.05 होय, पतर् 5489 
िद. 18.12.08

504 12

6.834 824.00एकूण क-1 नऊ

96



सख्या िंकमत मनु य 
िदवस 
मजूर 
क्षमता

सख्या िंकमत मनु य 
िदवस 
मजूर 
क्षमता

सख्या िंकमत मनु य 
िदवस 
मजूर 
क्षमता

सख्या िंकमत मनु य 
िदवस 
मजूर 
क्षमता

सख्या िंकमत मनु य 
िदवस 
मजूर 
क्षमता

सख्या िंकमत मनु य 
िदवस 
मजूर 
क्षमता

1 2 3

पिरिश ट कर्मसंक-6
सुधारीत पतर्-2

महात्मा गांधी रा टर्ीय गर्ामीण रोजगार हमी योजना
शे फवरील कामे

(मंजूर परंतु सध्या चालू न केलेली)
31 माचर्-2014 पयर्न्तची 1 एि ल-2014 नंतरची

6

31 माचर्-2014 पयर्न्तची

4 5

अंदाजपतर्के तयार करुन िज हािधकारी यानंा 
पाठिवले

1 एि ल-2014 नंतरची

अ. 
कर्.

अंदाजपतर्कानंा शासकीय मान्यता िमळालेली कामे.

31 माचर्-2014 पयर्न्तची 1 एि ल-2014 नंतरची

आराखडयात 
समािव ट 
कामाचंी 
सख्या

िज हयाचे 
नावं

सख्या िंकमत मनु य 
िदवस 
मजूर 
क्षमता

सख्या िंकमत मनु य 
िदवस 
मजूर 
क्षमता

सख्या िंकमत मनु य 
िदवस 
मजूर 
क्षमता

सख्या िंकमत मनु य 
िदवस 
मजूर 
क्षमता

िनरंक

1 एि ल-2014 नंतरची31 माचर्-2014 पयर्न्तची 1 एि ल-2014 नंतरची

िनरंक

7 8

1 एि ल-2014 पासून ते 30 जून-2014 पयर्न्त

खचर् मनु य िदवस रोजगार 
उपल धी

9

31 माचर्-2014 पयर्न्तची

गतीपथावरील कामे पुणर् झालेली कामे
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