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परिशिष्ट – 2 अ
मोठे व मध्यम प्रकलपपांचे निशमित श ांचि क्षेत्र व प्रत्यक्ष शिजणपिे क्षेत्र
परिशिष्ट - 2 ब
250 हे. पेक्षप कमी श ांचि अ लेलयप लघ ुपपटबांधपिे योजिपांची तपलुकपनिहपय 

मपहहती (को.प.बांधपिे व उप प श ांचि व योजिपां ह)

परिशिष्ट – 5

परिशिष्ट - 4

पपटबांधपिे प्रकलपपतूि बबगि श ांचि पपणी वपपिप पठी मांजूि योजिपांचप तपिील

परिशिष्ट - 4 अ
मोठयप व मध्यम प्रकलपपविील पपणीवपपि  ांस्पांचप तपशिल.

पान क्रमाांक

ठळक वैशिष्टये
जजलहयपचप ववसतपि
िद्यप व प्रपकृनतक वविपग
पजिन्यमपि व पीक पपणी
आहिवप ी क्षेत्र

तपशील

अवर्िण प्रवण क्षेत्र
योजिपपूवि व पांचवपवर्िक योजिपनिहपय हपती घेतलेले प्रकलप व त्यपमुळे 

श ांचिपखपली येणपिे क्षेत्र यपचप तपिील व पांचवपवर्िक योजिपांवपि झपलेलयप 
खचपिचप तपिील

जलववद्युत प्रकलप
खपििूमी ववकप  योजिप
िकपिे

 ुधपरित प्रपत्र-2 महपत्मप गपांधी िपष्रीय ग्रपमीण िोजगपि हमी योजिप

िकपिपबपबत  वि पधपिण  ूचिप
परिशिष्ट – 6

अ) जजल्यपतील पपटबांधपिे योजिप िििववणपिप िकपिप
ब) जल ांपिप वविपग व उप-वविपग यपांची मुख्यपलये िििववणपिप िकपिप

परिशिष्ठ - 1

मोठयप व मध्यम पपटबांधपिे प्रकलपपांची प्रकलपनिहपय मपहहती.
परिशिष्ट - 2

250 हेक्ट िपेक्षप जपसत श ांचि अ लेलयप लघ ुपपटबांधपिे योजिपांची 
तपलुकपनिहपय मपहहती.

परिशिष्ट - 3

पांचवपवर्िक योजिपनिहपयच्यप पपटबांधपिे प्रकलपपांपप ूि श ांचि क्षमतप निमपिण 

किणयपांत आली त्यपांची िपांवे



1 जजल्यपच ेएकूण क्षेत्रफळ :

2 ितेीलपयक क्षेत्र :

3 लोक ांख्यप (2001) :

4 लोक ांख्येच ेप्रमपण
5 प्रमुख िद्यप :

3501 मी.मी.

7 वपके : 28%

10%

10%

5%

47%

100%

8 एकूण गपांवे :

9 आहिवप ी क्षेत्रप  श ांचिपचप लपि िेणपिे 
प्रकलप

:

10 अवर्िण प्रवण क्षेत्र :

11 पपटबांधपिे ववकप पची  द्य:जस्ती बहृत 

आिपखड्यपत अांतिूित अ लेले  वि 
प्रकलप पूणि झपलयपवि निमपिण होणपिी 
अांनतम श ांचि क्षमतप

: 50116  हेक्टि

त्यपांची ितेीलपयक क्षेत्रपिी टक्केवपिी :

11 (अ) बहृत योजिेिु पि एकूण ग्रप्य प्रकलप 

(िपज्यसति)
 ांख्यप

(िपज्यसति)
(अ) मोठे प्रकलप -- --

(ब) मध्यम प्रकलप 4 23831

(क) ल. पप. तलपव (िपज्यसति) (250 

हे.पेक्षप जपसत)

30 16594

(ड) को.प. बांधपिे (िपज्यसति) (250 

हे.पेक्षप जपसत)

(इ) उप प श ांचि योजिप (िपज्यसति)
   (250 हे.पेक्षप जपसत)

एकूण राज्र्यस्तर 34 40425

(स्पनिकसति)
(फ) ल. पप. तलपव (स्पनिकसति)

(101 ते 250हे.) 63 8588

(0 ते 100  हे.) 9 389

(त) को. प. बांधपिे (स्पनिकसति)
(101 ते 250  हे.) 4 616

(0 ते 100  हे.) 1 98

ठळक वैशशष्ट्रे्य

एकूण प्रकलपीय श ांचि 

क्षमतप (वपकपखपलील क्षेत्र) 

 

4) डपळी व तेलबबयप
5) इति वपके

1) िपत

-- --

2) िपचणी, विी इ.

3)िपजीपपलप,फळे,

म पलयपची वपके

8326 चौ.कक.मी.
2,91,300 हेक्टि
16.96 लक्ष
203 प्रनत चौ.कक.मी.
िपिजप,  पववत्री, जगबुडी, 

कपही िपही

कपही िपही

17.20%

6 पपऊ :

 िप िी वपवर्िक 

पजिन्यमपि -

एकूण -

1391

पजिन्यमपि 6350 ते 2500 मी.मी.



(्) उप प श ांचि योजिप 
(स्पनिकसति)

(101 ते 250  हे.) -- --

(0 ते 100  हे.) -- --

(ि) पपझि तलपव
(101 ते 250  हे.) -- --

(0 ते 100  हे.) -- --

(ध) वळवणी बांधपिे -- --

एकूण स्थाननकस्तर 77 9691

एकूण राज्र्यस्तर व स्थाननकस्तर 111 50116

11 (ब)

सांख्र्या

2

--

1

5

6

23

3

4

1

--

--

--

--

--

31

37

एकूण स्थाननकस्तर

(101 त े250  हे.)

(0 त े100  हे.)

(थ) उपसा शसांचन र्योजना (स्थाननकस्तर)
(101 त े250  हे.)

एकूण राज्र्यस्तर व स्थाननकस्तर

(0 त े100  हे.)

(द) पाझर तलाव
(101 त े250  हे.)

(0 त े100  हे.)

(ध) वळवणी बांधारे

एकूण राज्र्यस्तर
(स्पनिकसति)

(फ) ल. पा. तलाव (स्थाननकस्तर)
(101 त े250 हे.)

(0 त े100  हे.)

(त) को. प. बांधारे (स्थाननकस्तर)

(अ) मोठे प्रकलप
(ब) मध्यम प्रकलप

(क) ल. पा. तलाव (राज्र्यस्तर) (250 हे.पेक्षा 
जास्त)

(ड) को.प. बांधारे (राज्र्यस्तर) (250 हे.पेक्षा 
जास्त)

(इ) उपसा शसांचन र्योजना (राज्र्यस्तर)
(250 हे.पेक्षप जपसत)

--

--

--

3859

9074

(जूि 2015 अखेि  ांपूणि श ांचि क्षमतप निमपिण झपलेले प्रकलप योजिपनिहपय तपिील परिशिष्ट क्र. 1 व 2 मध्ये पहपवप)

अ) प्रकार

1

(राज्र्यस्तर)

616

98

--

--

5215

2974

171

--

3998

1217

--

--

--

--

3859

9570

616

98

--

--

--

5711

2974

171

1713

--

3998

4

जूि 2015 अखेिपयतं पूणि झपलेले प्रकलप

जून 2015 अखेर पर्यतं ननमााण 

झालेली एकूण शसांचन क्षमता 
पपकाखालील क्षेत्र (हेक्टर)

प्रकल्पाची एकूण शसांचन 

क्षमता हेक्टर

--

3



11 (क)

प्रकलपपचप 
प्रकपि

 ांख्यप एकूण अद्ययपवत 

अांिपजजत ककां मत (कोटी 
रुपये) (2012-2013 

वर्ीच्यप ििपिे)

हििपांक 1.4.2015 िोजी 
उविरित कपमपांची अांिपजजत 

ककां मत (कोटी रुपये) 

(2012-2013 यप वर्ीच्यप 
ििपिे)

2014-2015 यपवर्ी 
उपलब्ध अ लेली एकूण 

आर््िक तितूि (कोटी 
रुपये) (बपांधकपमे + इटीपी) 
एकूण

एकूण श ांचि क्षमतप (हेक्टि) जूि 2015 अखेि पयतं निमपिण 

झपलेली एकूण श ांचि क्षमतप 
(हेक्टि)

1 2 3 4 5 6 7

-- -- -- -- --

 र्चपळूण  -1805  र्चपळूण  -1306

 ांगमेश्वि -2491   ांगमेश्वि - नििांक

एकूण : -4296  एकूण : - 1306

अजुििप 1 476.49 410.04 1) िपजपपूि  -7108 1) िपजपपूि  -868

2) लपांजप - 2303 2) लपांजप - नििांक
एकूण :-9411 एकूण :- 868

जपमिप 1 515.29 184.62 1) िपजपपूि  -3722 1) िपजपपूि  - नििांक
2) वैिववपडी-2403 2) वैिववपडी -नििांक

एकूण :- 6125 एकूण :- नििांक

एकूण : 3 1643.2 1057.54 19832 2174
प्रकलपपचप 
प्रकपि

 ांख्यप एकूण अद्ययपवत 

अांिपजजत ककां मत (कोटी 
रुपये) (2012-2013 

वर्ीच्यप ििपिे)

हििपांक 1.4.2015 िोजी 
उविरित कपमपांची अांिपजजत 

ककां मत (कोटी रुपये) 

(2012-2013 यप वर्ीच्यप 
ििपिे)

2014-2015 यपवर्ी 
उपलब्ध अ लेली एकूण 

आर््िक तितूि (कोटी 
रुपये) (बपांधकपमे + इटीपी) 
एकूण

एकूण श ांचि क्षमतप (हेक्टि) जूि 2015 अखेि पयतं निमपिण 

झपलेली एकूण श ांचि क्षमतप 
(हेक्टि)

25 1304.65 598.5 14881 6155

-- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

40 397.35 211.67 5614 3111

-- -- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

एकूण 

स्थाननकस्तर 40 397.35 211.67 -- 5614 3111

एकूण 

राज्र्यस्तर व 

स्थाननकस्तर 68 3345.2 1867.71 -- 40327 11440

2012-2013 यप वर्ी बपांधकपम चपलू अ लेले प्रकलप (योजिपनिहपय तपिील परिशिष्ट क्रमपांक 1 व 2 मध्ये पहपवप)

(क) ल. पा. तलाव (राज्र्यस्तर) (250 हे.पेक्षा जास्त)

(ब) मध्यम प्रकलप

(ड) को.प. बांधपिे (िपज्यसति) (250 हे.पेक्षप जपसत)

(इ) उप प श ांचि योजिप (िपज्यसति)

(101 ते 250  हे.)

(फ) ल. पप. तलपव (स्पनिकसति)  (101 ते 250हे.)

1 651.42 452.88

(ध) वळवणी बांधपिे

(अ) मोठे प्रकलप

(0 ते 100  हे.)

(त) को. प. बांधपिे (स्पनिकसति)
(101 ते 250  हे.)

(0 ते 100  हे.)

(250 हे.पेक्षप जपसत)

(0 ते 100  हे.)

गडििी

(स्थाननकस्तर)

(्) उप प श ांचि योजिप (स्पनिकसति)

(0 ते 100  हे.)

(ि) पपझि तलपव
(101 ते 250  हे.)



प्रकलपपच ेिपांव, तपलुकप  ांख्यप प्रिप कीय मपन्यतप प्रमपणे 

एकूण अांिपजजत ककां मत 

(कोटी रुपये)

प्रिप कीय 

मपन्यतपचप हििपांक
प्रकलपपची श ांचि क्षमतप 
(हेक्ट ि) (वपकपखपलील 

क्षेत्र)

एकूण िपज्यसति -- -- -- --

(101 त े250हे.) 8 37.07 1057

(0 त े100  हे.) -- -- -- --

-- --

(101 त े250  हे.) -- -- -- --

(0 त े100  हे.) -- -- -- --

(्) उप प श ांचि योजिप 
(स्पनिकसति)

-- -- -- --

(101 त े250  हे.) -- -- -- --

(0 त े100  हे.) -- -- -- --

(ि) पपझि तलपव -- -- -- --

(101 त े250  हे.) -- -- -- --

(0 त े100  हे.) -- -- -- --

(ध) वळवणी बांधपिे -- -- -- --

एकूण स्थाननकस्तर 8 37.07 -- 1057

एकूण राज्र्यस्तर व स्थाननकस्तर 8 37.07 -- 1057

(त) को. प. बांधपिे (स्पनिकसति)

(फ) ल. पप. तलपव (स्पनिकसति)

(ड) को.प. बांधपिे (िपज्यसति) (250 हे.पेक्षप जपसत)

(स्थाननकस्तर)

(ब) मध्यम प्रकलप
(क) ल. पप. तलपव (िपज्यसति) (250 हे.पेक्षप जपसत)

टीप  : मोठ्यप व मध्यम प्रकलपपांच्यप बपबतीत सतांि क्र. 6 मध्ये श ांचि क्षमतप तपलूकपनिहपय िििववली आहे.

(इ) उप प श ांचि योजिप (िपज्यसति)  (250 हे.पेक्षप जपसत)

11 ड) प्रिप कीय मपन्यतप शमळूि तयपि अ लेले पिांत ूअद्यपप आर््िक तितूि उपलब्ध ि लेले प्रकलप

(िपज्यसति)

(अ) मोठे प्रकलप



12

तपलुकप

मांडणगड
िपपोली
खेड
गुहपगि
र्चपळूण
 ांगमेश्वि
ित्िपर्गिी
लपांजप
िपजपपूि
एकूण

1

2

तपलुकप

मांडणगड
िपपोली
खेड
गुहपगि
र्चपळूण
 ांगमेश्वि
ित्िपर्गिी
लपांजप
िपजपपूि
एकूण

--

1736

1373

1241

2621

15744

1033

746

15139

2252

2215.824

1347

2454 3225

736

1366

4420

237

1258

13) श ांचि क्षमतप निशमितीचप कपयिक्रम

(तपलुकपनिहपय ववगतवपिी खपलील प्रमपणे आहे)

15139 हेक्टि

15744 हेक्टि

जूि 2015 अखेि निमपिण झपलेली श ांचि क्षमतप (हेक्टि) 

1217

जूि 2015 अखेिपयतं निमपिण होणपिी श ांचि क्षमतप (उद्हिष्ट) 

(तपलुकपनिहपय ववगतवपिी खपलील प्रमपणे आहे)

तपलुकपनिहपय ववगतवपिी खपलील प्रमपणे आहे.

1.  जूि 2013 अखेि पयतं निमपिण झपलेली श ांचि क्षमतप (हेक्टि)   =     15139 हेक्टि
(तपलुकपनिहपय ववगतवपिी खपलील प्रमपणे आहे)

2. श ांचि क्षमतेचप एकूण वपपि (2012-2013) यपवर्ी  = 290.93 हेक्टि

(तपलुकपनिहपय ववगतवपिी खपलीलप्रमपणे आहे)

तपलुकप निहपय ववगतवपिी खपलील प्रमपणे आहे.

श ांचि क्षमतेचप वपपि

जूि 2015 अखेि निमपिण झपलेली 
श ांचि क्षमतप (हेक्टि)

जूि 2015 अखेिपयतं निमपिण होणपिी श ांचि 

क्षमतप (उद्हिष्ट) (हेक्टि)

पप.वव. व जल ांधपिण कडील योजिप (हेक्टि)पप.वव. व जल ांधपिण कडील योजिप 
(हेक्टि)

जूि 2015 अखेि निमपिण झपलेली श ांचि क्षमतप 
(हेक्टि)

पप.वव. व जल ांधपिण कडील योजिप (हेक्टि)
1258

1217

2252

2215.824

1347

2454

1241

1033

746

15139

श ांचि क्षमतेचप एकूण वपपि 
2014-2015 यप वर्ी (हेक्टि)

पप.वव. व जल ांधपिण कडील 

योजिप (हेक्टि)15

30.65

25.94

65.25

19.69

23

--

28.25

83.15

290.93



14 पाण्र्याचा साठा 
(द.ल.घ.मी.)

मोठे मध्र्यम लघ ुपाटबांधारे एकूण

1 एकूण  ांकजलपत 

उपयुक्त  पठप
-- 229.719 430.154 659.873

2 त्यपपैकी 2012-

2013 यप वर्ी 
प्रत्यक्षपत उपलब्ध 

उपयुक्त  पठप

-- 103.79 150.801 254.591

3 2012-2013 यप 
वर्ी उपलब्ध 

 पठ्यपची टक्केवपिी

-- 45.18 31.86 36.21

15

बबगि कडप कडप

53.248 --

6.861 --

12.88% --

ब) 68.933 --

375.115 --

304.784 --

99.78% --

1.  ि 2014-15 मधील मपचि 2015 पयतं 

एकूण आकपिणी
12.132

3. 2012-2013 मध्ये झपलेली व ूली

4. एकूण व ूलीच ेप्रमपण

बबगि श ांचि पपणीपट्टी (्कबपकी 3/2013 

अखेि)

   (1976-77 त े2011-2012)

2. मपचि 2013 पयतं पयतं किपवयपची एकूण 

व ूली (1976-77 त े2011-2012)

3. 2014-2015 मधील व ूली

4. एकूण व ूलीची टक्केवपिी

1.  ि 2012-13मधील मपचि 2013 अखेि 
एकूण आकपिणी

  (1976-77 त े2011-2012)

2. मपचि 2015 पयतं किपवयपची एकूण व ूली

306.182 --

अ) 41.116 --

श ांचि व बबगि श ांचि पपणी पट्टी ्कबपकी व व ूली 3/2013 अखेि (रुपये लपखपत)     

श ांचि पपणीपट्टी ्कबपकी (3/2015 अखेि)

(1976-77 त े2014-2015)

--



28%

10%

10%

5%

47%

100%

(5) आददवासी क्षेत्र : र्या जजल््र्यामध्रे्य आददवासी क्षेत्र नाही.

(6) अवर्ाण प्रवण क्षेत्र : र्या जजल््र्यात अवर्ाण प्रवण क्षेत्र नाही.

3) िपजीपपलप व  फळे आणण म पलयपची वपके
4) डपळी व तेलबबयप
5) इति वपके

एकूण :

                    ित्िपर्गिी जजल्यपचप 25 टक्के िपग डोंगिपांिी व्यपपलेलप आहे.  जजल्यपच ेएकां िि िौगोशलक क्षेत्र 8,32,600 हेक्टि 
आहे.  त्यपपैकी लपगवडीयोग्य क्षेत्र 2,91,300 हेक्टि इतके आहे.  िपतितेी खपलील  िप िी क्षेत्र 81,100 हेक्टि आहे.  इति 
अन्िधपन्यपखपलील क्षेत्र 61,564 हेक्टि आहे.  इति वपकपखपलील क्षेत्र 1,38,396 हेक्टि आहे व पडीत क्षेत्र 1,98,000 हेक्टि 
आहे.हप जजलहप 730.00' त े740.00 पूवि िेखपांि व 160.30' त े180.00 उत्ति अक्षपांि यपमध्ये प िलेलप आहे. ित्िपर्गिी जजलहप हप 
 मुद्र पपटीपप ूि 870 मीटि तलपांकपमध्ये येतो.

                ित्िपर्गिी जजलहप हप 6350 मी.मी. त े2500 मी.मी.  मपजिन्य िेर्ेमध्ये आहे.   ्यपद्री पट्टीमध्ये पजिन्यमपि जपसत 

अ त.े  खलपटी यप िपगपांत  पधपिणपणे 3000 मी.मी. पपऊ  पडतो.   वि पमपन्यपणे मपन् ूिचप पपऊ  जूि त ेऑक्टोबि यप 
कपलपवधीत पडतो.  जुलै व ऑगसट मध्ये पपव पच ेप्रमपण जपसत अ त.े   िप िी वपवर्िक पजिन्यमपि 3501 मी.मी. इतके आहे.  

ित्िपर्गिी जजल्यपच्यप हवपमपिपत  वि पधपिणपणे आद्रितप अ त.े  यप जजल्यपमध्ये उन्हपळप, पपव पळप व हहवपळप अ े तीि ऋत ु

अ तपत.   िि जजलहप हप  मुद्र ककिपऱ्यपजवळ अ लयपमुळे नतन्ही ऋतुमध्ये हिव पच्यप व िपत्रीच्यप तपमपिपांत फपि प फिक 

पडत िपही.   मुद्र ककिप-यपजवळ कमपल  िप िी 38
0
  ेंटीगे्रड व वलपटी व  ्यपद्री िपगपत 40

0
  ेंटीगे्रड पयिन्त अ त.े  

 मुद्रपच्यप  पनिध्यपमुळे यप जजल्यपमध्ये िमट हवपमपि अ त.े

ित्िपर्गिी जजल्यपतील प्रमुख वपके व त्यपांची एकूण वपकपखपलील क्षेत्रपिी टक्केवपिी खपलील प्रमपणे आहे.

1) िपत
2) िपचणी, विी इत्यपिी

(4) पजान्र्यमान व पीक पाणी :-

िौगोशलकदृष्टयप ित्िपर्गिी जजल्यपच ेतीि िपग पडतपत.(1)  ्यपद्री पट्टी, व त्यप उतपिपचप िपग, (2) वलपटी, 
(3) खलपटी

                         ित्िपर्गिी जजलहप हप महपिपष्रपच्यप पजश्चम ककिपिपट्टीतील िक्षक्षण उत्ति प िलेलयप कोंकण प्रिेिपचप एक िपग
आहे.  त्यपची िक्षक्षणोत्ति लपांबी  ुमपिे 180 कक.मी. अ ूि पूवि पजश्चम रुां िी ढोबळ मपिपि े िप िी 60 कक.मी. आहे.  यप
जजल्यपच्यप िक्षक्षणे  ित्िपर्गिी जजलहप अ ूि उत्तिे  िपयगड जजलहप आहे.  पूवे  कोलहपपूि व  पतपिप हे जजलहे आहेत.  ित्िपर्गिी
जजल्यपच ेएकूण क्षेत्रफळ 8326 चौ.कक.मी. अ ूि ितेीलपयक क्षेत्र 2,91,300 हेक्टि अ ूि एकूण क्षेत्रपच्यप 34 टक्के एवढे आहे.

ित्िपर्गिी जजल्यपांत एकूण 9 तपलुके अ ूि त्यपांची िपांव ेपुढील प्रमपणे आहेत.

(1) मांडणगड, (2) िपपोली, (3) खेड, (4) र्चपळूण, (5) गुहपगि,(6)  ांगमेश्वि, (7) ित्िपर्गिी, (8) लपांजप,
 (9) िपजपपूि

                    ित्िपर्गिी जजल्यपची लोक ांख्यप 2001 च्यप शििगणतीिु पि 16,96,482 इतकी आहे.  त्यपपैकी िहिपांत िहपणप-
यप लोकपांची  ांख्यप 1,92,141 इतकी आहे.  ग्रपमीण लोक ांख्यप 15,04,341 इतकी आहे.  लोक ांख्येच ेिि हेक्टिी प्रमपण 1.88

इतके आहे.

(2) जजल््र्याचा पवस्तार 

                 ित्िपर्गिी जजल्यपतील  वि िद्यप पूवि-पजश्चम वहपतपत.  वि िद्यप  ्यपद्रीत उगम पपवूि अिबी  मुद्रपलप शमळतपत.

 ित्िपर्गिी जजल्यपमध्ये एकूण आठ प्रमुख िद्यप अ ूि त्यपांची लपांबी  ुमपिे 50 त े55 कक.मी. इतकी आहे.  प्रमुख िद्यपांची िपांवे
पुढील प्रमपणे आहेत.

(1)  पववत्री, (2) जगबुडी, (3) िपिजप, (4) वपशिष्टी,(5) िपसत्री, (6) कपजवी, (7) मुचकुां िी, (8) िपजपपूि
              िि जजलहप हप मुख्य अिप एखपद्यप ववशिष्ट खो-यपत ि ूि विील आठ खो-यपांमध्ये व लेलप आहे.

(3) नद्र्या व प्राकृनतक पवभाग :-



अ.क्र. कपलपवधी मोठे प्रकलप मध्यम प्रकलप लघ ुप्रकलप 

को.प.बां. ह
उप प श ांचि 

योजिप
एकूण

 ांख्यप  ांख्यप  ांख्यप  ांख्यप  ांख्यप
श ांचि क्षेत्र श ांचि क्षेत्र श ांचि क्षेत्र श ांचि क्षेत्र श ांचि क्षेत्र

1 पहहली योजिप (1951-

56)

7

2 ि ुिी योजिप 
(1956-61)

3 नत िी योजिप (1961-

66)

4 तीि वपवर्िक योजिप
1966-67

1967-68

1968-69

5 चौ्ी योजिप
 (1969-74)

6 पपचवी योजिप (1974-

1978) 8 8

687 687

7 िोि वपवर्िक योजिप
1978-79 12 12

1256 1256

1979-80 14 14

1378 1378

8  हपवी योजिप 19 19

1980-81 1713 1713

9 1981-82 20 20

1863 1863

10 1982-83 40 21

11 1983-84 1 22 23

226 2066 2292

12 1984-85 1 23 24

376 2131 2507

 पतवी येपजिप 0

13 1985-86 1 24 25

786 2131 2917

14 1986-87 1 24 25

1042 2294 3336

15 1987-88 1 25 26

1362 2561 3923

16 1988-89 1 25 26

1596 2769 4365

17 1989-90 1 25 26

1810 2687 4497

0

18 1990-91 -- 1 27 28

2050 2997 5047

19 1991-92 -- 1 28 29

2050 3263 5313

आठवी योजिप 0

20 1992-93 -- 1 31 32

2050 3433 5483

21 1993-94 -- 1 31 32

2050 3433 5483

22 1994-95 -- 1 34 35

2050 3433 5483

23 1995-96 -- 1 35 36

िोि वपवर्िक योजिप

पांचवपवर्िक योजिपवपि हपती घेतलेले प्रकलप व त्यपमुळे श ांचिपखपली येणपिे क्षेत्र यपचप तपिील.

7योजिपपूवि व पांचवपवर्िक योजिपनिहपय हपती घेतलेले प्रकलप व त्यपमुळे श ांचिपखपली येणपिे क्षेत्र यपचप तपिील व पांचवपवर्कि  
योजिपवपि झपलेलयप खचपिचप तपिील.

आजपयतंच्यप पांचवपवर्िक येपजिेच्यप कपलपवधीमध्ये निमपिण झपलेलयप श ांचि क्षमतेचप तपिील खपली िेणयपांत आलप आहे. 

(िपज्यसतिीय योजिप)



2050 3551 5601

24 1996-97 -- 1 35 36

2050 3663 5713

िववी योजिप 0

25 1997-98 -- 1 35 36

2050 3663 5713

26 1998-99 -- 1 35 36

2050 3663 5713

27 1999-2000 -- 1 35 36

2050 4100 6150

28 2000-2001 -- 1 39 40

2050 5143 7193

29 2001-2002 -- 1 40 41

2050 5243 7293

िहपवी योजिप 0

30 2002-2003 -- 1 40 41

2050 5006 7056

31 2003-2004 -- 1 40 41

2050 4963 7013

32 2004-2005 -- 1 40 41

2050 4957 7007

33 2005-2006 -- 1 46 47

2050 5955 8005

34 2006-2007 -- 1 47 48

2050 7137 9187
अकिपवी योजिप 0

35 2007-2008 -- 2 49 51

2393 7809 10202

36 2008-2009 -- 2 51 53

2638 8512 11150

37 2009-2010 -- 2 59 61

3342 9934 13276

38 2010-2011 -- 3 59 62

3522 9969 13491

39 2011-2012 -- 4 60 64
बपिपवी योजिप 3522 10123 13645

40 2012-2013 -- 4 107 111

3522 22671 26193

41 2013-2014 4 107 111

3522 22671 26193

42 2014-2015 4 107 111

3522 22671 26193

अ.क्र. वर्ि मोठे प्रकलप मध्यम प्रकलप ल.पप.योजिप उप प श ांचि 

योजिप
एकूण  ांख्यप

 ांख्यप  ांख्यप  ांख्यप  ांख्यप खचि
खचि खचि खचि खचि

1 2 3 4 5 6 7

पहहली योजिप
(1951-56)

ि ुिी योजिप
(1956-61)

नत िी योजिप
(1961-66)

4 तीि वपवर्िक योजिप 
1966,67,68

-- -- -- -- --

चौ्ी योजिप
1969-1974

पपचवी योजिप
1974-78

विील तक्त्यपतील अ.क्र. 3 त े6 मधील प्रकलपपांच्यप  ांख्येच्यप अिुर्ांगपि ेयोजिपनिहपय तपिील  परिशिष्ट 3 ये्े 

जोडलप आहे.

टीप :-

पांचवपवर्िक योजिपांवि झपलेलयप खचपिचप तपिील   (रु.लपखपत)

--1 -- -- --

2

--

-- -- -- -- --

3 -- -- -- -- --

5 उपलब्ध िपही  

6 उपलब्ध िपही



1 21 22

128.6 69.63 198.23

 हपवी योजिप 1 18 19

1980-81 90.01 64.46 154.47

1 17 18

130.69 144.85 275.54

1 14 15

227.84 71.73 299.57

1 14 15

226 191.17 417.17

1 13 14

149.97 111.45 261.42

7 वपवर्िक योजिप 
1978,79,80

-- --

8 --
--

9 1981-82 --
--

10 1982-83 --
--

11 1983-84 --
--

12 1984-85 --
--



1 17 18

121.19 116.55 245.74

1 19 20

111.9 140.25 252.15

2 21 23

191.44 288.54 479.98

2 24 26

263.79 402.19 665.98

2 26 28

191.94 294.57 486.51

िोि वपवर्िकयोजिप
2 26 28

99.1 302.49 401.59

2 25 27

108.25 390.37 498.62

आठवी योजिप
2 25 27

55.14 471.65 526.79

2 19 21

141.09 371.32 512.41

2 13 15

288.45 1280.1 1568.55

2 22 24

609.48 2258.77 2868.25

2 22 24

498.42 1548.75 2047.17

िववी योजिप
2 22 24

498.42 1548.75 2047.17

1 18 19

87.06 424.78 511.84

1 19 20

114.11 1391.61 1505.72

2 50 50

1750 6334 8084.54

2 50 52

3408.97 3558.11 6967.08

िहपवी योजिप
2 46 48

5466 4756.2 10222.2

2 46 48

2698 4590 7288

2 44 46

2258 4590.67 6848.67

3 54 57

4827 5395.3 10222.3

3 60 63

8075 8166 16241

13  पतवी योजिप 
1985-86

--
 --

14 1986-87 --
--

15 1987-88 --
--

16 1988-89 --
--

17 1989-90 --
--

18 1990-91 --
--

19 1991-92 --
--

20 1992-93 --
--

21 1993-94 --
--

22 1994-95 --
--

23 1995-96 --
--

24 1996-97 --
--

25 1997-98 --
--

26 1998-99 --
--

27 1999-2000 --
--

28 2000-2001 --
--

29 2001-2002 --
--

30 2002-2003 --
--

31 2003-2004 --
--

32 2004-2005 --
--

2005-2006 --
--

34 2006-2007 --
--

33



अकिपवी योजिप
3 52

5337 3510

3 59

20757 5053.4

3 59 62

22112 1133.86 35498

3 59 62

19258 9698 28756

4 60 64

105235 92275 197510

4 107 111

3281 66795 70076

4 107 111

3281 66795 70076

4 107 111

3463 67001 70464

8 जलववद्युत प्रकलप  :

2

अ.क्र. जजल्यपचे िपांव एकूण प्रकलप वीज निशमिती 
क्षमतप म.ेवटॅ

1) ित्िपर्गिी 17 239.198

एकूण : 17 239.198

3

4 अ) बपांधकपम  ुरु अ लेले जलववद्युत प्रकलप -- कपही िपहीत

--

37

--2011-2012

62   

25810.40

39

 वेक्षण व अन्वेर्णपखपलील जलववद्युत प्रकलपपची जजलहपवपि मपहहती खपली हिलेलयप तक्त्यपप्रमपणे आहे.

उिांचि जलववद्युत प्रकलप व कपलव्यपच्यप 

2014-2015

ििेप

 वेक्षण व अन्वेर्ण

2009-2010 --
--

38 2010-2011

--

--
--

ब) अन्वेर्णपखपली अ लेले जलववद्युत प्रकलप --  ोबतच्यप प्रपत्रपप्रमपणे आहेत.

जलववद्युत प्रकलप अन्वेर्ण वविपग क्र.1, िपत पिगि (ठपणे) यप वविपगपच्यप अर्धपत्यपखपली ित्िपर्गिी व
श ांधिुगुि जजल्यपतील जलववद्युत प्रकलपपचे  वेक्षण व अन्वेर्णपच ेकपम चपलू आहे.

जलववद्युत प्रकलपपांचप बहृत आिपखडप
पजश्चम वपहीिी िद्यपांविील  ांिपव्य जलववद्युत प्रकलपपांचप बहृत आिपखडप मपचि 1984 मध्ये जलववद्युत प्रकलप
मांडळ, ठपणे यपांिी तयपि केलप आहे.  प्रप्शमक ढोबळ अांिपजपिु पि सवतांत्र जलववद्युत प्रकलप जल श ांचिपच्यप
धिणपच्यप पपयथ्यपिी किपवयपच ेप्रकलप यपांच्यपपप ूि तयपि होणपिी ववद्युत क्षमतप खपलील प्रमपणे आहे.

42

2008-2009

55   8847.00

36

35

41

--

--
--

40 2012-2013 --

2013-2014

2007-2008 --



मुद्िप क्रमपांक 8 : जलववद्युत प्रकलप
ठपणे पपटबांधपिे मांडळ, ठपणे

अ.क्र. जलववद्युत प्रकलपपच ेिपांव तपलुकप प्रकलपपची 
स्पवपत क्षमतप 
(म.ेवटॅ)

िपिगुणक टक्के अांिपजजत वपवर्िक वीजनिशमिती 
(ि.ल.युनिट )्

प्रकलपपची  द्य:जस्ती

1 2 3 4 5 6 7

1) न्यु-मपांडव ेल.पप.प्रकलप खेड 0.3 -- -- धिण   40 %  पूणि
2) वप ांपळवपडी ल.पप.प्रकलप खेड 0.3 -- -- धिण   75 %  पूणि
3) गडििी मध्यम प्रकलप  ांगमेश्वि 1.25 -- -- धिण   40  %  पूणि
4) जपमिप मध्यम प्रकलप िपजपपूि 2 -- -- --

अ.क्र. जलववद्युत प्रकलपपच ेिपांव तपलुकप प्रकलपपची 
स्पवपत क्षमतप 
(म.ेवटॅ)

िपिगुणक टक्के अांिपजजत वपवर्िक वीजनिशमिती 
(ि.ल.युनिट )्

प्रकलपपची  द्य:जस्ती

1 2 3 4 5 6 7

1 कपििपटले (िृांगपिपूि) 
 ांगमेश्वि जलववद्युत प्रकलप

 ांगमेश्वि 5 म.े वटॅ 25.098 21.63 प्रकलप अव्यवहपयि होत अ लयपि ेिप्तिी िपखल 

किणयपत आलप आहे.

2 जलववद्युत प्रकलपपच ेिपांव तपलुकप प्रकलपपची 
स्पवपत क्षमतप 

(म.ेवटॅ)

िपिगुणक टक्के अांिपजजत वपवर्िक वीजनिशमिती 
(ि.ल.युनिट )्

प्रकलपपची  द्य:जस्ती

3 मपलेश्वि ज.वव.प्र.टप्पप-1  ांगमेश्वि 27 म.ेवटॅ 20 47.868 प्रकलपपच ेक्षेत्र चपांिोली अियपिणयपत येत 

अ लयपि े िि क्षेत्र व प्रकलपपच ेफपयिे यपांची 
तुलिपत्मक अभ्यप  किणयपत आलप आहे. 

वविपगपच्यप  वेक्षण प्रसतपवप  मुख्य वि 

 ांिक्षक (वन्यजीव) िपगपूि यपांिी मांजूिी 
िपकपिली आहे.

4 मपलेश्वि उिांचि योजिप  ांगमेश्वि 1200 म.ेवटॅ 25 -- प्रकलपपच ेउध्वि धिण क्षेत्र चपांिोली उियपिणयपांत 

येत अ लयपि े वेक्षण पिवपिगी प्रसतपव 

मांजूिी पठी वित्यपन्यप   पिि. मुख्य वि 

 ांिक्षण, िपगपूि यपांिी  वेक्षणप  मांजूिी हिली 
िपही.

मपलेश्वि जलववद्युत प्रकलप 

टप्पप-2
(बपव ज.वव.प्र.टप्पप-1)

5  ांगमेश्वि 18 म.ेवटॅ 25 37.05 प्रकलपपचप प्रप्शमक अन्वेर्ण अहवपल तयपि 
किणेत आलप आहे.  िि प्रकलप 

एि.एच.पी. ी.कड ेहसतपांतिीत किणयपत आलप 
आहे.

कोंकण प्रिेिपतील जलववद्युत प्रकलपपांच्यप  वेक्षण व अन्वेर्णपच्यप कपमप पठी ठपणे पपटबांधपिे मांडळ, ठपणे यप मांडळपच्यप अर्धपत्यपखपली जलववद्युत प्रकलप अन्वेर्ण 

वविपग क्र.1, िपत पिगि हप वविपग व 4 उपवविपग (  पवांतवपडी, िेवरुख, कोलपड व िपत पिगि ये्े ) कपयिित आहेत.

ित्िपर्गिी जजल्यपतील जलववद्युत प्रकलपपांच्यप  वेक्षण व अन्वेर्णपच्यप कपमपची  द्य:जस्ती पुढील प्रमपणे आहे.

अ) बपांधकपम  ुरु अ लेले जलववद्युत प्रकलप  :

ब) अन्वेर्णपखपली अ लेले जलववद्युत प्रकलप
ित्िपर्गिी जजल्यपतील जलववद्युत प्रकलपपांच्यप  वेक्षण व अन्वेर्णपच्यप कपमपची  द्य:जस्ती



6 बपव जलववद्युत प्रकलप टप्पप-2  ांगमेश्वि 37 25 81 यप प्रकलपपचप प्रप्शमक अन्वेर्ण अहवपल तयपि 
किणयपत आलप आहे.  िि प्रकलप एि.् 

एच.्पी. ी. कड ेहसतपांतिीत किणयपांत आलप आहे.

7 िपगप िी ज.वव.प्र. र्चपळूण 10 म.ेवटॅ 25.443 22.71 प्रकलप अव्यवहपयि होत अ लयपि ेिप्तिी िपखल 

किणयपत आलप आहे.

8 जपविप ज.वव.प्रकलप लपांजप 10 म.ेवटॅ 20 28.94 प्रकलप अव्यवहपयि होत अ लयपि ेिप्तिी िपखल 

किणयपत आलप आहे.

9 जलववद्युत प्रकलपपच ेिपांव तपलुकप प्रकलपपची 
स्पवपत क्षमतप 

(म.ेवटॅ)

िपिगुणक टक्के अांिपजजत वपवर्िक वीजनिशमिती 
(ि.ल.युनिट )्

प्रकलपपची  द्य:जस्ती

10  हपिवपडी ज.वव.प्रकलप गुहपगि 0.4 -- -- प्रप्शमक अन्वेर्ण हटप्पणी पुिश्च: वविपगीय 

कपयपिलयप  मांजूिी पठी  पिि किणेत आली 
आहे.

11 गपयमुख ज.वव.प्रकलप  ांगमेश्वि 0.8 -- -- --”--

12 कोंट ज.वव.प्रकलप लपांजप 2.6 -- -- --”--

13 कुां डी ज.वव.प्रकलप  ांगमेश्वि 4.25 -- -- --”--

14 वपघ्रट ज.वव.प्रकलप लपांजप 0.55 -- -- --”--

15 मिपठवपडी ज.वव.प्रकलप लपांजप 0.12 -- -- --”--

खारभूमी पवकास मांडळाची रचना दशापवणारे पववरणपत्र
खपििूमी ववकप  योजिपांची मपहहती जूि 2015 पयतं

 िि क्षेबत्रय कपम किणयप पठी वविपगपच्यप अर्धपत्यपखपलील, खपलीलप्रमपणे उप वविपगीय कपयपिलये कपयिित आहेत. 

जजल्यपतील खपििूमी ववकप  योजिपांची जूि 2015 अखेिची  द्य:जस्ती खपलीलप्रमपणे आहे.

ित्िपर्गिी जजल्यपत लहपि मोठ्यप खपड्यपांच्यप कपठपवि खपि जशमिी आहेत. यप जजल्यपतील खपि जशमिीची व्यपप्ती  ुमपिे 6244 हेक्टि इतकी आहे. 



कार्याकारी अशभर्यांता, खारभूमी 
पवकास पवभाग, ठाणे

कार्याकारी अशभर्यांता, शसां.खारभूमी पवकास 

पवभाग, शसांधदुगूानगरी

    उपवविपग     उपवविपग

 उप वविपगीय अशियांतप  उप वविपगीय अशियांतप

1.खप.ि.ूवव.उ.वव. शिवांडी 
(कळवप)

1.खप.ि.ूवव.उ.वव.वेंगुलपि

2.खप.ि.ूवव.उ.वव. वविपि 2.खप.िू.वव.उ.वव.कणकवली

3.खप.ि.ूवव.उ.वव.व ई 3.खप.िू.वव.उ.वव.कणकवली

4. खप.ि. .व अ.उ.वव. 

 फपळे
4.खप.िू. .व अ.उ.वव. तिळप4.खप.ि.ूवव.उ.वव.  र्चपळूण

5.खप.ि.ूवव.उ.वव. खेड

प्रकल्प सांचालक व अधीक्षक अशभर्यांता, खारभूमी पवकास मांडळ, ठाणे

कार्याकारी अशभर्यांता, द.र.खारभूमी पवकास पवभाग, 

रत्नागगरी

    उपवविपग

 उप वविपगीय अशियांतप

1.खप.ि.ूवव.उ.वव. ित्िपर्गिी

2.खप.ि.ू .व अ.उ.वव. ित्िपर्गिी

3.खप.ि.ूवव.उ.वव. लपांजप

    उपवविपग

3.खप.ि.ू .व अ.वव.उ.वव.पेण

4.खप.ि.ू .व अ.उ.वव. 

श्रीवधिि

5.खप.ि.ूवव.उ.वव. मुरुड

6.खप.ि.ूवव.उ.वव. मपणगपव

कार्याकारी अशभर्यांता, खारभूमी 
स.व अ.पवभाग, पेण

 उप वविपगीय अशियांतप

1.खप.ि.ू .व अ.उ.वव. उिण

2.खप.ि.ूवव.उ.वव. अशलबपग

विभाग



जजल्यपतील खपििूमी ववकप  योजिपांची जूि 2015 अखेिची  द्य:जस्ती खपलीलप्रमपणे आहे.

6. िववष्यकपलीि योजिप 61 1311.86

4. प्रिप कीय मपन्यतप प्रपप्त पिांत ूआर््िक तितूि 

ि लेलयप योजिप

5. िकपि ेव अांिपजपत्रके तयपि होत अ लेलयप 
योजिप

15 552

     (अ) युिोवपयि आर््िक  पमुिपयपखपलील योजिप

     (ब)िपज्यनिधी आर््िक योजिप

     (क)िपज्यनिधी आर््िक योजिप 35

3. बपांधकपम चपलू अ लेलयप योजिप 14 840.1

     (अ) बोडिकपशलि (              वर्पिपयतं) 25

     (ब) युिोवपयि आर््िक  पमुिपयपखपलील योजिप

पुन:प्रापपत क्षेत्र

1. बहृत आिपखड्यपप्रमपणे एकूण योजिप (अ.क्र. 

2,3,4,5,6)

170 6257.45

2. बपांधकपम पूणि झपलेलयप योजिप 80 3553.49

वगीकरण सांख्र्या



श ांचिप 
किीतप 

(िलघमी)

वपणयपच्यप 
पपणी 
पुिवठयप 
किीतप 

(िलघमी)

औद्योर्गक 

वपपिप  पठी  
(िलघमी

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

अ)

1) मोठे प्रकल्प -कपही िपही-
एकूण अ-1 -कपही िपही-

6.37

1976-77

3998 (वपकपऊ)

87.88

एकूण अ-2 (1) 6.37 37.62 37.62 -- 2050 2050 2050 (मूळ) 28.08 27.23 26.04 0.041 --

3998 (वपकपऊ)

87.88

6.37 37.62 37.62 -- 2050 2050 2050 (मूळ) 28.08 27.23 26.04 0.041 --

3998 (वपकपऊ)

87.88

ब)

ब-1. मोठे प्रकलप -- -- कपही िपहीत --

एकूण - ब-1 -- -- कपही िपहीत --

651.42 946

2009-10 1308

वपकपऊ  ांगमेश्वि 
2521 (हे)

476.49 1. िपजपपूि 
4308

526

2008-09 7108 868

2. लपांजप - 
1396

2304

5704 मूळ 9412 

(वपकपऊ)

74.67 72.559 70.92 -- --* 2. अजुििप 
तप.िपजपपूि

िक्षक्षण 

कोकण अ/ 

कोडवली

743.08 450.04 260.77

र्चपळूण 

1775 (हे)

83.212 82.9 65.6 8.29

(बाांधकाम चालू असलेले प्रकल्प) बाांधकामाधीन प्रकल्पाांचा तपशील महामांडळननहार्य व शासनाकडील अशा क्रमाने द्र्यावा.

12.435

ब-2 मध्यम प्रकलप
* 1. गडििी 

तप. ांगमेश्वि
िक्षक्षण 

कोकण अ / 

िपसत्री

966.05 626.71 339.34 3111 (मूळ) 4296

एकूण अ 1 + अ 2 = 1

0.041 --26.04

   पूणि

2050 1) खेड 

2050 हे.

2050 (मूळ) 28.08 27.231. नातूवाडी, 
ता.खेड

वपशिष्ठी 37.62 37.62 --

पररशशष्टट - 1
मोठयप व मध्यम प्रकलपपांची प्रकलपनिहपय मपहहती

पूणा झालेले प्रकल्प

अ. क्र एकूण उपयुक्त पपणी पठयपच्यप वपपिपचप 
तपिील

प्रकलपीय श ांचि 

क्षमतप (पूणि 
प्रकलपपांची ) (हे.) 

(पीक क्षेत्र)हेक्ट ि

कोकणपतील पजश्चम वपहहिी िद्यपांची खोिी

जूि 2015  अखेि 
निमपिण झपलेली श ांचि 

क्षमतप (हेक्ट ि) 
पीकपखपलील क्षेत्र 

(तपलुकप निहपय) व 

प्रत्यक्षपत शिजलेले क्षेत्र

31/3/2015 

अखेि पयिन्त 

झपलेलप एकूण 

खचि (पूणि 
प्रकलपपचप) 
(रुपये कोटीत)

1/4/2015 िोजी 
उविरित कपमपांची 
अांिपजजत ककां मत 

(अद्ययपवत 

ििपिी) (कोटी 
रुपयपत) (इटीपी 
 ह)

एकूण 

पपणी पठप    
(Gross 

Storage) 

(िलघमी)

एकूण 

उपयुक्त 

पपणी पठप 
(Live 

Storage)

2) मध्यम प्रकलप

प्रकलपपच ेिपांव खोऱ्यपचे िपव अद्यपवत 

प्रिप कीय 

मपन्यतप प्रपप्त 

ककां मत / वर्ि 
(कोटी रुपयपत) 

(पूणि प्रकलपपांची)

अद्यपवत 

ककां मत 

रु.कोटीत 

(पूणि 
प्रकलपपची) 
1/4/2015 

च्यप 
पपतळीवि

तपलुकप 
निहपय श ांचि 

क्षमतप (पीक 

क्षेत्र) हेक्ट ि

c:\go-worker\temp\task-351184755\009440ad132716db4c1f2a2a60bf86d3



515.29

2007-08

6125 (वपकपऊ) वैिववपडी 
1373

1472

2174

1472

2174

क)

क-1 मोठे प्रकलप -- -- -- -- कपही िपही --

एकूण क-1 -- -- -- -- कपही िपही --

क-2 मोठे प्रकलप -- -- -- -- कपही िपही --

एकूण क-2 -- -- -- -- कपही िपही --

एकूण
(क-1 + क-2) =

ड)

ड-1 मोठे प्रकलप -- -- -- -- कपही िपहीत --

एकूण ड-1 -- -- -- -- कपही िपहीत --

ड-2 मध्यम 

प्रकलप
-- --

एकूण ड-2 -- -- -- -- कपही िपहीत --

-- कपही िपहीत --

इ)

इ-1 मोठे प्रकलप -- -- -- -- कपही िपहीत --

एकूण इ-1 -- -- -- -- कपही िपहीत --

इ-2 मध्यम 

प्रकलप
-- --

एकूण इ-2 -- -- -- -- कपही िपहीत --

एकूण इ-1 + इ-2 

-

-- -- -- -- कपही िपहीत --

विील प्रत्येक प्रकपिपांची एकूण िििववणयपांत यपवी. उिप. एकूण अ एकूण ब इ. 

* कोंकण पपटबांधपिे ववकप  महपमांडळपकडील योजिप.

िकपिे व अांिपजपत्रके तयपि होत 

अ लेले प्रकलप

एकूण ड-1 + ड-2 --

िववष्यकपलीि प्रकलप

---- -- -- कपही िपही

एकूण (ब-1 + ब-2) = 3 1643.2 2224.42 1341.06

प्र.मप.प्रपप्त पिांत ुआर््िक तितूि उपलब्ध व्हपवयपची आहे अ े प्रकलप

क-2 मध्यम प्रकलप

17.432

178.104 9.375 17.432

-- 206.016 202.489 178.104 9.375

12315

-- 206.016 202.489

851.09

1.085 4.997

एकूण ब-2 (3) 1643.2 2224.42 1341.06 851.09 12315

3500 - मूळ िपजपपूि 
2127

-- 48.054 47.03 41.584* 3. जपमिप, 
तप.िपजपपूि

िक्षक्षण 

कोकण अ/ 

वपघोटण

515.29 264.31 250.98

c:\go-worker\temp\task-351184755\009440ad132716db4c1f2a2a60bf86d3



शिजणपिे 
क्षेत्र 

(हेक्टि)  
I.C.A.

वपक क्षेत्र  

(हेक्टि) 
Cropped 

area

शिजणपिे 
क्षेत्र  

(हेक्टि)  
I.C.A.

वपक क्षेत्र  

(हेक्टि) 
Cropped 

area

शिजणपिे 
क्षेत्र 

(हेक्टि)  
I.C.A.

वपक क्षेत्र 

(हेक्टि) 
Cropped 

area

1 2 3 4 5 6 7 8 9

कपही िपही
कपही िपही

2050 3998 2050 3998 88 172

एकूण अ-2 (1)

2050 3998 2050 3998 88 172

जूि 2015 अखेि प्रत्यक्ष 

शिजणपिे क्षेत्र 

Cummulative

कोकणपतील पजश्चम वपहहिी 
पूणि झपलेले प्रकलप

1) िपतूवपडी प्रकलप 20 वर्पिपूवीचप अ लयपिे कपलव्यपविील बपांधकपमे जल ेतू, गेट
िपिरुुसत झपली आहेत. त्यपमुळे मोठ्यप प्रमपणपत गळती होत.े 2) पपव पळ्यपत
अनतवषृ्टीच्यपवेळी डोंगि उतपिपवरुि येणपऱ्यप पपणयपच्यप प्रवपहपबिोबि मपती, मोठे-

मोठे िगड, कपलव्यपत व कपलवप बपांधकपमपवि को ळूि बपांधकपमपचे िुक पि होणे
यप बपबी ििवर्ी घडत अ तपत. 3) श ांचि हांगपमपत िेखिपल िरुुसती अांतगित
होणपऱ्यप अपुऱ्यप निधीतूि फक्त पपणी पुढे जपणयप पठी मपगि करुि हिलप जपतो. 4)

कोकणपमध्ये मुळपतच ितेकऱ्यपांचप िब्बी मध्ये ितेीकिणयपकड ेकल कमी हि ूि
येतो.

अ.क्र.

अ-1) मोठे प्रकलप
एकूण अ-1

अ-2) मध्यम प्रकलप

प्रकलपपच ेिपांव व प्रकपि   (मोठे 

व मध्यम)

प्रकलपीय श ांचि क्षमतप जूि 2015 अखेि निमपिण 

झपलेले एकूण श ांचि 

क्षमतप Cummulative

10

परिशिष्ट – 2 (अ)

मोठयप व मध्यम प्रकलपपांचे निशमित श ांचि क्षेत्र व प्रत्यक्ष शिजणपिे क्षेत्र.

1. िपतूवपडी, तप.खेड

एकूण अ1 + अ2 = 1

श चि क्षमतेपक्षप प्रत्यक्ष शिजणपिे क्षेत्र कमी अ लयप  त्यपची 
्ोडक्यपत कपिणे.



कपही िपही
एकूण - ब-1 कपही िपही

1. गडििी 
तप. ांगमेश्वि

3111 4296 946 1306 -- -

2. अजुििप 
तप.िपजपपूि

5704 9412 526 868 -- -- कपलव्यपची
कपमे
प्रगतीप्पवि

3. जपमिप, 
तप.िपजपपूि

3500 6125 0 0 -- --

एकूण ब-2 (3) 12315 19833 1472 2174 -- --

एकूण (ब-1 + ब-

2) = 3

12315 19833 1472 2174 -- --

ब-1. मोठे प्रकलप

ब-2 मध्यम प्रकलप

(बपांधकपम चपल ूअ लेले प्रकलप) बपांधकपमपधीि प्रकलपपांचप तपिील महपमांडळनिहपय व िप िपकडील अिप क्रमपि ेद्यपवप.



एकूण 

उपयुक्त 

पपणी पठप 
(िलघमी) श ांचिप 

किीतप 
(िलघमी)

वपणयपच्यप 
पपणी 
पुिवठयप 
किीतप 

(िलघमी)

औद्योर्गक 

वपपिप  पठी 
(िलघमी)

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

1

----- कपही िपही ------

0.69

1980-81

16.18

2002-03

21.37 522 522

2003-04 809 809

ब) एकूण (3) 38.24 83.33 49.14 51.38 1107 1107 17.135 16.059 14.025 0.619 0.916

क) ----- कपही िपही ------

ड) ----- कपही िपही ----

इ) ---- कपही िपही -----

परिशिष्ट - 2

7.282 0.292 0

भपवाष्टर्यकालीन र्योजना

7.507 7.297

330 5.618

अ) 250 हेक्ट ि पेक्षप जपसत श ांचि क्षमतप अ लेलयप ल. पप. तलपवपांची तपलुकपनिहपय मपहहती (को.प.बां. व उप प श ांचि योजिपां ह)

एकूण 

पपणी पठप 
(Gross 

storage) 

(िलघमी)

एकूण उपयुक्त पपणी पठयपच्यप वपपिपचप 
तपिील

ििेप

0.916330 0.127

6.89

* 3) नतडे 48.93 23.77 42.4

4.02* 2) िोळवली 22.5 18.48 5.522 4.87

1.873* 1) पणिेिी  पववत्री 11.9 0.2 0255 255 4.01 3.24

अ. क्र प्रकलपपचे िपांव खोऱ्यपच े

िपव
अद्यपवत 

प्रिप कीय 

मपन्यतप 
प्रपप्त 

ककां मत / वर्ि 
कोटी 
रुपयपांत 

(पूणि 
प्रकलपपांची)

अद्यपवत 

ककां मत 

रु.कोटीत 

(पूणि 
प्रकलपपची) 
1/4/2015 

चप पपतळीवि

हि. 

31/3/2015 

अखेि पयतं 

झपलेलप 
एकूण खचि 
पूण्र 

प्रकलपपांची  
(रु.कोटीत 

ईटीपी ह

प्रशासकीर्य मान्र्यता प्राप्त परांत ूआगथाक तरतूद व्हावर्याची आहे अस ेप्रकल्प
नकाश ेव अांदाजपत्रके तर्यार होत असलेल्र्या र्योजना

मध्य 

कोकण / 

िपिजप

1/4/2015 

िोजी उविरित 

कपमपांची 
अांिपजजत 

ककां मत 

(अद्यपवत 

ििपिी)   
(कोटी 
रुपयपत) 

(इटीपी  ह)

प्रकलपीय 

श ांचि 

क्षमतप 
(पूणि 

प्रकलपपची 
(तपलुकप 
निहपय)  

पीक क्षेत्र 

(हेक्ट ि)

जूि 2015 

अखेि 
निमपिण 

झपलेली 
श ांचि 

क्षमतप 
(हेक्ट ि) 
पीकप 
खपलील 

क्षेत्र 

(तपलुकप)

तालुका मांडणगड
 अ) पूणा झालेले प्रकल्प
ब) बाांधकाम चालू असलेले प्रकल्प

4.96



एकूण 

उपयुक्त 

पपणी पठप 
(िलघमी) श ांचिप 

किीतप 
(िलघमी)

वपणयपच्यप 
पपणी 
पुिवठयप 
किीतप 

(िलघमी)

औद्योर्गक 

वपपिप  पठी 
(िलघमी)

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

2 तालुका दापोली
अ) पूणा झालेले 

प्रकल्प1) आवपिी 20.50
1999-2000

अ) एकूण -1 20.5 25.76 19.83 5.93 575 518 11.151 10.44 7.705 1.629

ब) बाांधकाम चालू 
असलेले प्रकल्प1) टपांगि 7.47

1995-96

2) शिि पडी 18.88

2002-03

ब) एकूण (2) 26.35 31.46 21.09 10.37 608 440 7.988 7.752 4.408 0.33 0.56 --

-------- कपही िपही --------

-------- कपही िपही ---------

-------- कपही िपही ---------

परिशिष्ट - 2

अ) 250 हेक्ट ि पेक्षप जपसत श ांचि क्षमतप अ लेलयप ल. पप. तलपवपांची तपलुकपनिहपय मपहहती (को.प.बां. व उप प श ांचि योजिपां ह)

अ. क्र प्रकलपपचे िपांव खोऱ्यपचे िपव अद्यपवत 

प्रिप कीय 

मपन्यतप प्रपप्त 

ककां मत / वर्ि 
कोटी रुपयपांत 

(पूणि 
प्रकलपपांची)

एकूण उपयुक्त पपणी पठयपच्यप वपपिपचप 
तपिील

ििेपअद्यपवत 

ककां मत 

रु.कोटीत 

(पूणि 
प्रकलपपची) 
1/4/2013 

चप पपतळीवि

हि. 

31/3/2015 

अखेि पयतं 

झपलेलप एकूण 

खचि पुणि 
प्रकलपपांची  
(रु.कोटीत 

ईटीपी ह

जूि 2015 

अखेि 
निमपिण 

झपलेली 
श ांचि 

क्षमतप 
(हेक्ट ि) 
पीकप 

खपलील क्षेत्र 

(तपलुकप)

1/4/2015 िोजी 
उविरित कपमपांची 
अांिपजजत ककां मत 

(अद्यपवत 

ििपिी)   (कोटी 
रुपयपत) (इटीपी 

 ह)

प्रकलपीय 

श ांचि क्षमतप 
(पूणि 

प्रकलपपची) 
(तपलुकप 

निहपय)  पीक 

क्षेत्र (हेक्ट ि)

एकूण 

पपणी पठप
 (Gross 

storage)

 

(िलघमी)

1.629 0 -5.93 575 518 11.151 10.44 7.705

3.5 0 0* मध्यम कोकण 

/ िपिजप
12.58 7.3 5.28 3.58

*

5.09 328 239

280 201

वपशिष्ठी 25.76 19.83

4.408 0.33 0.56 --

0 --

4.408 4.252* वपशिष्ठी 18.88 13.79

ड) एकूण

ड) िकपि ेव अांिपजपत्रके तयपि होत अ लेलयप योजिप

इ) िववष्यकपलीि योजिप

क) एकूण

इ) एकूण

क) प्रिप कीय मपन्यतपप्रपप्त पिांत ू

c:\go-worker\temp\task-351184755\009440ad132716db4c1f2a2a60bf86d3/Sou.Kulkarni



एकूण 

उपयुक्त 

पपणी प
(िलघमी) श ांचिप 

किीतप 
(िलघमी)

वपणयपच्यप 
पपणी 
पुिवठयप 
किीतप 

(िलघमी)

औद्योर्गक 

वपपिप  पठी 
(िलघमी)

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

3 तालुका खेड
कपही िपही

58.48

2003-04

8.49

2002-03

12.48

1999-2000

50.76

2005-06

34.75

2000-01

72.54

1995-96

ब) एकूण (6) 237.50 378.00 243.13 134.90 4803.00 1902.00 103.49 98.57 83.51 9.79 0.65 --

-------- कपही िपही -----

-------- कपही िपही --------

-------- कपही िपही --------

30.89

2009-10

(ड) एकूण (1) 30.89 0 30.89 998 0 6.01 4.35 2.98 0.55 0 --

-------- कपही िपही --------

कोिेगपव ियपळ वपशिष्ठी -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

एकूण :(इ)- 1

* 1) वप ांपळवपडी वपशिष्ठी 87.48 70.15 17.33

1/4/2015 िोजी 
उविरित कपमपांची 
अांिपजजत ककां मत 

(अद्यपवत 

ििपिी)   (कोटी 
रुपयपत) (इटीपी 

 ह)

प्रकलपीय 

श ांचि क्षमतप 
(पूणि 

प्रकलपपची) 
(तपलुकप 

निहपय)  पीक 

क्षेत्र (हेक्ट ि)

परिशिष्ट - 2

अ) 250 हेक्ट ि पेक्षप जपसत श ांचि क्षमतप अ लेलयप ल. पप. तलपवपांची तपलुकपनिहपय मपहहती (को.प.बां. व उप प श ांचि योजिपां ह)

अ. क्र प्रकलपपचे िपांव जूि 2015 

अखेि 
निमपिण 

झपलेली 
श ांचि 

क्षमतप 
(हेक्ट ि) 

पीकप खपलील 

क्षेत्र (तपलुकप)

एकूण 

पपणी पठप 
(Gross 

storage) 

(िलघमी)

एकूण उपयुक्त पपणी पठयपच्यप वपपिपचप 
तपिील

ििेप

अ) पूणा झाले प्रकल्प
ब) बाांधकाम चालू असलेले प्रकल्प

खोऱ्यपचे िपव अद्यपवत 

प्रिप कीय 

मपन्यतप प्रपप्त 

ककां मत / वर्ि 
कोटी रुपयपांत 

(पूणि 
प्रकलपपांची)

अद्यपवत 

ककां मत 

रु.कोटीत 

(पूणि 
प्रकलपपची) 
1/4/2015 

चप पपतळीवि

हि. 

31/3/2015 

अखेि पयतं 

झपलेलप एकूण 

खचि पूण्र 

प्रकलपपांची  
(रु.कोटीत 

ईटीपी ह

1336 1336 27.59 26.368 23.619 0.69 0.65 --

* 2) कोंडीवली वपशिष्ठी 11.53 8.75 2.81 264 264 4.685 4.279 3.35 0.6 0 --

* 3) तळवट वपशिष्ठी 40.86 20.29 20.57 371 273 6.647 5.68 5.47 0.21 0 --

* 4) न्य ूमपांडवे वपशिष्ठी 50.76 24.93 25.83 996 0 20.433 19.642 13.553 3.905 0 --

* 5) पोयिपि वपशिष्ठी 89.83 43.46 46.37 1051 0 27.9 26.95 21.38 2.78

0 --

0 --

* 6) िलेपिवपडी वपशिष्ठी 97.54 75.55 21.99

एकूण (क)

क) प्रशासकीर्य मान्र्यताप्राप्त परत ूआगथाक तरतूद व्हावर्याची आहे  असे प्रकल्प

16.234 15.655 16.14 1.6785 29

4.35ककां जळे वपशिष्ठी
ड) नकाश ेव अांदाजपत्रके तर्यार होत असलेल्र्या र्योजना

2.98 0.55 -- --

इ) भपवष्टर्यकालीन र्योजना

0 30.89 998 0 6.01

c:\go-worker\temp\task-351184755\009440ad132716db4c1f2a2a60bf86d3



एकूण 

उपयुक्त 

पपणी पठप 
(िलघमी) श ांचिप किीतप 

(िलघमी)
वपणयपच्यप 
पपणी 
पुिवठयप 
किीतप 

(िलघमी)

औद्योर्गक 

वपपिप  पठी 
(िलघमी)

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

4

1.17

1985-86

10.81

2006-07

अ) एकूण (2) 11.98 17 13.98 3.01 553 553 7.824 7.513 6.321 0.33 0 --

40.36

2004-05

40.33

2003-04

ब) एकूण (2) 80.69 175.06 33.36 142.15 2646.00 1896.00 45.45 41.79 34.43 14.26 1.32 --

-------- कपही िपही --------

क) एकूण -------- काही नाही --------

* 1)  ुतपिवपडी ि.को.अ./ 

िपसत्री
-- 85.65 85.65 0.29 803 0 16.693 16.515 12.634 0.23 -- --

ड) एकूण (1) 85.65 85.65 0.29 803 16.693 16.515 12.634 0.23 0 --

-------- काही नाही --------

इ) एकूण -------- कपही िपही --------

1) अडिे वपशिष्ठी 6.19 6.19 0

परिशिष्ट - 2

अ) 250 हेक्ट ि पेक्षप जपसत श ांचि क्षमतप अ लेलयप ल. पप. तलपवपांची तपलुकपनिहपय मपहहती (को.प.बां. व उप प श ांचि योजिपां ह)

अ. क्र

अ) पूणा झालेले प्रकल्प

प्रकलपीय 

श ांचि क्षमतप 
(पूणि 

प्रकलपपची) 
(तपलुकप 

निहपय)  पीक 

क्षेत्र (हेक्ट ि)

जूि 2015 

अखेि 
निमपिण 

झपलेली 
श ांचि 

क्षमतप 
(हेक्ट ि) 

पीकप खपलील 

क्षेत्र (तपलुकप)

एकूण 

पपणी पठप 
(Gross 

storage) 

(िलघमी)

एकूण उपयुक्त पपणी पठयपच्यप वपपिपचप 
तपिील

ििेप

तालुका गचपळूण

प्रकलपपचे िपांव खोऱ्यपचे िपव अद्यपवत 

प्रिप कीय 

मपन्यतप प्रपप्त 

ककां मत / वर्ि 
कोटी रुपयपांत 

(पूणि 
प्रकलपपांची)

अद्यपवत 

ककां मत 

रु.कोटीत 

(पूणि 
प्रकलपपची) 
1/4/2015 

चप पपतळीवि

हि. 31/3/2015 

अखेि पयतं 

झपलेलप एकूण 

खचि पूण्र 

प्रकलपपांची  
(रु.कोटीत 

ईटीपी ह

1/4/2015 िोजी 
उविरित कपमपांची 
अांिपजजत ककां मत 

(अद्यपवत 

ििपिी)   (कोटी 
रुपयपत) (इटीपी 

 ह)

267 267 3.984 3.851 3.351 0 0 --

* 2) मोिवणे वपशिष्ठी 10.81 7.79 3.01 286 286 3.84 3.662 2.97 0.33 0 --

ब) बाांधकाम चालू असलेले प्रकल्प
* 1) कुडुप ि.को.अ./ 

िपसत्री
40.36 1.41 38.94 750 -- 14.542 14.34 12.838 11.307 1.32 --

* 2) येलोिवपडी ि.को.अ./ 

िपसत्री
100.7 3.99 97.19 790 --790

इ) भपवष्टर्यकालीन र्योजना

क) प्रशासकीर्य मान्र्यताप्राप्त परांत ूआगथाक तरतूद व्हावर्याची आहे असे प्रकल्प

15.26 12.42 8.949 2.289 --

ड) नकाश ेव अांदाजपत्रके तर्यार होत असलेल्र्या र्योजना

c:\go-worker\temp\task-351184755\009440ad132716db4c1f2a2a60bf86d3



एकूण 

उपयुक्त 

पपणी पठप 
(िलघमी) श ांचिप 

किीतप 
(िलघमी)

वपणयपच्यप 
पपणी 
पुिवठयप 
किीतप 

(िलघमी)

औद्योर्गक 

वपपिप  पठी 
(िलघमी)

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

5

अ) एकूण
-------- कपही िपही --------

ब) एकूण

क) एकूण -------- काही नाही --------

-------- कपही िपही --------

ड) एकूण
-------- कपही िपही --------

इ) एकूण

क) प्रशासकीर्य मान्र्यताप्राप्त परांत ूआगथाक तरतूद व्हावर्याची आहे असे प्रकल्प

ड) नकाशे व अांदाजपत्रके तर्यार होत असलेल्र्या र्योजना

इ) भपवाष्टर्यकालीन र्योजना

ििेपअद्यपवत 

ककां मत 

रु.कोटीत 

(पूणि 
प्रकलपपची) 

1/4/2015 चप 
पपतळीवि

हि. 

31/3/2015 

अखेि पयतं 

झपलेलप एकूण 

खचि पूण्र 

प्रकलपपांची  
(रु.कोटीत 

ईटीपी ह

तालुका गुहागर
अ) पूणा झालेले प्रकल्प

ब) बाांधकाम चालू असलेले प्रकल्प

एकूण 

पपणी पठप 
(Gross 

storage) 

(िलघमी)

परिशिष्ट - 2

अ) 250 हेक्ट ि पेक्षप जपसत श ांचि क्षमतप अ लेलयप ल. पप. तलपवपांची तपलुकपनिहपय मपहहती (को.प.बां. व उप प श ांचि योजिपां ह)

अ. क्र प्रकलपपचे 
िपांव

खोऱ्यपचे 
िपव

अद्यपवत 

प्रिप कीय 

मपन्यतप 
प्रपप्त 

ककां मत / वर्ि 
कोटी 
रुपयपांत 

(पूणि 
प्रकलपपांची)

एकूण उपयुक्त पपणी पठयपच्यप वपपिपचप 
तपिील

1/4/2015 

िोजी उविरित 

कपमपांची 
अांिपजजत 

ककां मत 

(अद्यपवत 

ििपिी)   
(कोटी 
रुपयपत) 

(इटीपी  ह)

प्रकलपीय 

श ांचि 

क्षमतप (पूणि 
प्रकलपपची) 
(तपलुकप 
निहपय)  

पीक क्षेत्र 

(हेक्ट ि)

जूि 2015 

अखेि 
निमपिण 

झपलेली 
श ांचि 

क्षमतप 
(हेक्ट ि) 
पीकप 

खपलील क्षेत्र 

(तपलुकप)



एकूण 

उपयुक्त 

पपणी पठप 
(िलघमी) श ांचिप 

किीतप 
(िलघमी)

वपणयपच्यप 
पपणी 
पुिवठयप 
किीतप 

(िलघमी)

औद्योर्गक 

वपपिप  पठी 
(िलघमी)

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

6

-------- कपही िपही --------

89.22

1997-98

17.86

2005-06

12.79

2000-01

119.87 277.77 148.34 129.43 1929 1432 22.742 20.958 17.434 1.891 0.293 --

-------- कपही िपही --------

-------- काही नाही --------

 1) कपजवी 12.91 0 12.91 1275 0 31.625 25.522 21.625 0 0 --

 2) िेवडे -- -- -- -- -- -- -- -- --

ड) एकूण (2) 12.91 0 12.91 1275 31.625 25.522 21.625 0 0

-------- कपही िपही --------

 इ) एकूण -------- काही नाही --------

* 2) िपांगव
53.28 41.72

92.85

ि.को.अ./ 

िपसत्री
* 3)  पखिपप

25.71 13.77

प्रकलपपचे 
िपांव

इ) भपवष्टर्य कालीन रे्याजना

अ) एकूण

* 1) गडगडी 198.78

ब) बाांधकाम चालू असलेले प्रकल्प

तालुका सांगमेश्वर

क) प्रशासकीर्य मान्र्यताप्राप्त परांत ूआगथाक तरतूद व्हावर्याची आहे असे प्रकल्प
ब) एकूण - 3

--

परिशिष्ट - 2

अ) 250 हेक्ट ि पेक्षप जपसत श ांचि क्षमतप अ लेलयप ल. पप. तलपवपांची तपलुकपनिहपय मपहहती (को.प.बां. व उप प श ांचि योजिपां ह)

अ. क्र

अ) पूणा झालेले प्रकल्प

प्रकलपीय 

श ांचि 

क्षमतप (पूणि 
प्रकलपपची) 
(तपलुकप 
निहपय)  

पीक क्षेत्र 

(हेक्ट ि)

जूि 2015 

अखेि 
निमपिण 

झपलेली 
श ांचि 

क्षमतप 
(हेक्ट ि) 
पीकप 

खपलील क्षेत्र 

(तपलुकप)

एकूण 

पपणी पठप 
(Gross 

storage) 

(िलघमी)

एकूण उपयुक्त पपणी पठयपच्यप वपपिपचप 
तपिील

ििेपखोऱ्यपचे िपव अद्यपवत 

प्रिप कीय 

मपन्यतप 
प्रपप्त 

ककां मत / वर्ि 
कोटी 
रुपयपांत 

(पूणि 
प्रकलपपांची)

अद्यपवत 

ककां मत 

रु.कोटीत 

(पूणि 
प्रकलपपची) 

1/4/2015 चप 
पपतळीवि

हि. 

31/3/2015 

अखेि पयतं 

झपलेलप एकूण 

खचि पूण्र 

प्रकलपपांची  
(रु.कोटीत 

ईटीपी ह

1/4/2015 

िोजी उविरित 

कपमपांची 
अांिपजजत 

ककां मत 

(अद्यपवत 

ििपिी)   
(कोटी 
रुपयपत) 

(इटीपी  ह)

105.93

5.524

996 0826 13.526 12.143 9.892

क) एकूण

0

1.352

0.191 0.29311.56 512 446

11.94

5.205 4.524

ड) नकाशे व अांदाजपत्रके तर्यार होत असलेल्र्या र्योजना

421 160 3.692 3.61 3.018 0.348

c:\go-worker\temp\task-351184755\009440ad132716db4c1f2a2a60bf86d3



एकूण 

उपयुक्त 

पपणी पठप 
(िलघमी) श ांचिप 

किीतप 
(िलघमी)

वपणयपच्यप 
पपणी 
पुिवठयप 
किीतप 

(िलघमी)

औद्योर्गक वपपिप 
 पठी (िलघमी)

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

7)

अ) एकूण
-------- कपही िपही --------

ब) एकूण

-------- कपही िपही --------

क) एकूण -------- काही नाही --------

-------- कपही िपही --------

ड) एकूण  

-------- कपही िपही --------

 इ) एकूण

अ. क्र प्रकलपपच ेिपांव

ड) नकाश ेव अांदाजपत्रके तर्यार होत असलेल्र्या र्योजना

इ) भपवष्टर्य कालीन रे्याजना

परिशिष्ट - 2

अ) 250 हेक्ट ि पेक्षप जपसत श ांचि क्षमतप अ लेलयप ल. पप. तलपवपांची तपलुकपनिहपय मपहहती (को.प.बां. व उप प श ांचि योजिपां ह)

तालुका रत्नागगरी
अ) पूणा झालेले प्रकल्प

ब) बाांधकाम चालू असलेले प्रकल्प

क) प्रशासकीर्य मान्र्यताप्राप्त परांत ूआगथाक तरतूद 

व्हावर्याची आहे अस ेप्रकल्प

खोऱ्यपचे िपव अद्यपवत 

प्रिप कीय 

मपन्यतप प्रपप्त 

ककां मत / वर्ि 
कोटी रुपयपांत 

(पूणि 
प्रकलपपांची)

अद्यपवत 

ककां मत 

रु.कोटीत 

(पूणि 
प्रकलपपची) 
1/4/2015 

चप पपतळीवि

हि. 31/3/2015 

अखेि पयतं 

झपलेलप एकूण 

खचि पूण्र 

प्रकलपपांची  
(रु.कोटीत 

ईटीपी ह

एकूण उपयुक्त पपणी पठयपच्यप वपपिपचप 
तपिील

ििेप1/4/2015 िोजी 
उविरित कपमपांची 
अांिपजजत ककां मत 

(अद्यपवत 

ििपिी)   (कोटी 
रुपयपत) (इटीपी 

 ह)

प्रकलपीय श ांचि 

क्षमतप (पूणि 
प्रकलपपची) 

(तपलुकप निहपय)  

पीक क्षेत्र (हेक्ट ि)

जूि 2015 

अखेि 
निमपिण 

झपलेली 
श ांचि 

क्षमतप 
(हेक्ट ि) 
पीकप 
खपलील 

क्षेत्र 

(तपलुकप)

एकूण 

पपणी प
ठप 

(Gross 

storage

) 

(िलघमी
)

c:\go-worker\temp\task-351184755\009440ad132716db4c1f2a2a60bf86d3/Sou.Kulkarni



एकूण 

उपयुक्त 

पपणी पठप 
(िलघमी) श ांचिप 

किीतप 
(िलघमी)

वपणयपच्यप 
पपणी 
पुिवठयप 
किीतप 
(िलघमी)

औद्योर्गक 

वपपिप  पठी 
(िलघमी)

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

8)

30.38

1976-77

63.08

2008.09

3.81

1992-93

64.55

2004-05

15.29
2004-05

146.73 269.39 192.76 111.35 3875 637 55.248 53.7 47.745 5.641 0.1645

-------- कपही िपही --------

-------- कपही िपही --------

-------- कपही िपही --------

ड) नकाशे व अांदाजपत्रके तर्यार होत असलेल्र्या र्योजना
इ) भपवष्टर्यकालीन रे्याजना

11.68 316

हि. 

31/3/2015 

अखेि पयतं 

झपलेलप एकूण 

खचि पूण्र 

प्रकलपपांची  
(रु.कोटीत 

ईटीपी ह

1/4/2015 

िोजी उविरित 

कपमपांची 
अांिपजजत 

ककां मत 

(अद्यपवत 

ििपिी)   
(कोटी 
रुपयपत) 

(इटीपी  ह)

15.06 0.34 429

75.33

परिशिष्ट - 2

अ) 250 हेक्ट ि पेक्षप जपसत श ांचि क्षमतप अ लेलयप ल. पप. तलपवपांची तपलुकपनिहपय मपहहती (को.प.बां. व उप प श ांचि योजिपां ह)

अ. क्र

1) केळांबप ि.को.अ./ 

मुचकुां िी
55.76 44.08

प्रकलपीय 

श ांचि 

क्षमतप (पूणि 
प्रकलपपची) 
(तपलुकप 
निहपय)  

पीक क्षेत्र 

(हेक्ट ि)

जूि 2015 

अखेि 
निमपिण 

झपलेली 
श ांचि 

क्षमतप 
(हेक्ट ि) 
पीकप 
खपलील क्षेत्र 

(तपलुकप)

0 4.913 4.812 3.764 0 0

ििेप

अ) पूणा झालेले प्रकल्प

प्रकलपपचे 
िपांव

खोऱ्यपचे िपव अद्यपवत 

प्रिप कीय 

मपन्यतप 
प्रपप्त 

ककां मत / वर्ि 
कोटी 
रुपयपांत 

(पूणि 
प्रकलपपांची)

अद्यपवत 

ककां मत 

रु.कोटीत 

(पूणि 
प्रकलपपची) 
1/4/2015 चप 
पपतळीवि

तालुका लाांजा

एकूण 

पपणी पठप 
(Gross 

storage) 

(िलघमी)

एकूण उपयुक्त पपणी पठयपच्यप वपपिपचप 
तपिील

जपांिप 
िूसतिपमुळे 

पपणी िहपत 

िपही.

अ) एकूण 

(1)

30.38 55.76 44.08 11.68 316 0 4.913 4.812 3.764 0

* 1) बेडवेपडी ि.को.अ./ 

मुचकुां िी
63.08 48.74

ब) बाांधकाम चालू असलेले प्रकल्प
21.136 18.87 1.262 0.1015

0

160 3.53

477 21.6814.34 1784

* 3) मुचकुां िी ि.को.अ./ 

मुचकुां िी
160.56 119.95

* 2) पन्हपळे ि.को.अ./ 

कोडवली
15.4

--

3.45 3.199 0.093 0.063

1407 0 24.354 023.557 21.52 3.42

* 4) आ गप 
(ह ोळ)

ि.को.अ./ 

कपजवी
30.35 9.01 5.684

ब) एकूण (4)

क) प्रशासकीर्य मान्र्यताप्राप्त परांत ूआगथाक तरतूद व्हावर्याची आहे असे प्रकल्प

21.34 255 0 5.557 4.156 00.866

c:\go-worker\temp\task-351184755\009440ad132716db4c1f2a2a60bf86d3



एकूण 

उपयुक्त 

पपणी पठप 
(िलघमी) श ांचिप 

किीतप 
(िलघमी)

वपणयपच्यप 
पपणी 
पुिवठयप 
किीतप 

(िलघमी)

औद्योर्गक 

वपपिप  पठी 
(िलघमी)

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

9)

4.66

1996-97

अ) एकूण -1 4.66 4.7 4.7 0 269 146 3.538 3.511 3.13 0 0 0

1) तळवडे 12.57

2001-01

20.51

2000-01

42.13

2004-05

8.7

2002-03

17.97

2003-04

ब) एकूण (5) 101.88 170.31 107.37 65.32 1938 493 33.59 32.632 26.164 2.891 0 --

-------- कपही िपही --------

-------- कपही िपही --------

िीळ ि.को.अ./ 

कोडवली
27.97 0 27.97 450 0 5.47 5.28 4.21 0.79 0 --

ड) एकूण (1) 0 27.97 0 27.97 450 5.47 5.28 4.21 0.79 0 --

-------- कपही िपही --------

ि.को.अ./ 

कोडवली

ि.को.अ./ 

कोडवली

क) प्रिप कीय मपन्यतपप्रपप्त पिांत ूआर््िक तितूि व्हपवयपची आहे अ े प्रकलप
ड) िकपिे व अांिपजपत्रके तयपि होत अ लेलयप योजिप

प्रकलपीय 

श ांचि 

क्षमतप (पूणि 
प्रकलपपची) 
(तपलुकप 
निहपय)  

पीक क्षेत्र 

(हेक्ट ि)

जूि 2015 

अखेि 
निमपिण 

झपलेली 
श ांचि 

क्षमतप 
(हेक्ट ि) 
पीकप 

खपलील क्षेत्र 

(तपलुकप)

2691)हिवपळवपडी 
(पपचल)

एकूण 

पपणी पठप 
(Gross 

storage) 

(िलघमी)

ि.को.अ./ 

कोडवली

इ) िववष्यकपलीि येपजिप

खोऱ्यपचे िपव अद्यपवत 

प्रिप कीय 

मपन्यतप 
प्रपप्त 

ककां मत / वर्ि 
कोटी 
रुपयपांत 

(पूणि 
प्रकलपपांची)

5.0050

6.27

3.538 3.511

0.53 --

8.501

5.46 4.209 0.114 --

10.42 0.892

एकूण उपयुक्त पपणी पठयपच्यप वपपिपचप 
तपिील

तालुका राजापूर

ि.को.अ./ 

वपघोटण

1/4/2015 

िोजी उविरित 

कपमपांची 
अांिपजजत 

ककां मत 

(अद्यपवत 

ििपिी)   
(कोटी 
रुपयपत) 

(इटीपी  ह)

हि. 

31/3/2015 

अखेि पयतं 

झपलेलप एकूण 

खचि पूण्र 

प्रकलपपांची  
(रु.कोटीत 

ईटीपी ह

10.65

405 4.64 4.59

88

4.614 -- --

परिशिष्ट - 2

अ) 250 हेक्ट ि पेक्षप जपसत श ांचि क्षमतप अ लेलयप ल. पप. तलपवपांची तपलुकपनिहपय मपहहती (को.प.बां. व उप प श ांचि योजिपां ह)

अ. क्र ििेपप्रकलपपचे िपांव अद्यपवत 

ककां मत 

रु.कोटीत 

(पूणि 
प्रकलपपची) 

1/4/2015 चप 
पपतळीवि

* 5) र्चांचवपडी 38.69 34.79 9.29 16.390390 6.347

* 4) ओझि 26.35 7.7 18.65 255

* 3) कपकेवपडी 42.13 31.38 10.74 351 6.45 5.29

--

* 2)चव्हपणवपडी 36.51 17.13 19.38 515 0 --

0

* ि.को.अ./ 

कोडवली
26.63 16.37 7.26 3.55 0.355427

146 3.13 0

ब) बाांधकाम चालू असलेले प्रकल्प

अ) पूणा झालेले प्रकल्प
0ि.को.अ./ 

कोिवली
4.7 4.7 0

c:\go-worker\temp\task-351184755\009440ad132716db4c1f2a2a60bf86d3



परिशिष्ट – 2 ) विील  वि प्रकपिपांची एकूण
एकूण 

पपणी पठप 
(Gross

एकूण 

उपयुक्त 

पपणी पठप 
(Live 

Storage)

storage) 

(िलघमी)
(िलघमी) श ांचिप 

किीतप 
(िलघमी)

वपणयपच्यप 
पपणी 
पुिवठयप 
किीतप 
(िलघमी)

औद्योर्गक 

वपपिप  पठी 
(िलघमी)

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

अ. क्र प्रकलपपच े

िपांव
खोऱ्यपचे िपव अद्यपवत 

प्रिप कीय 

मपन्यतप 
प्रपप्त 

ककां मत / वर्ि 
कोटी 
रुपयपांत 

(पूणि 
प्रकलपपांची)

अद्यपवत 

ककां मत 

रु.कोटीत 

(पूणि 
प्रकलपपची) 
1/4/2015 चप 
पपतळीवि

हि. 

31/3/2015अखे
ि पयतं झपलेलप 
एकूण खचि पूण्र 

प्रकलपपांची  
(रु.कोटीत 

ईटीपी ह

1/4/2015 

िोजी उविरित 

कपमपांची 
अांिपजजत 

ककां मत 

(अद्यपवत 

ििपिी)   (कोटी 
रुपयपत) 

(इटीपी  ह)

प्रकलपीय 

श ांचि 

क्षमतप (पूणि 
प्रकलपपची) 
(तपलुकप 
निहपय)  

पीक क्षेत्र 

(हेक्ट ि)

जूि 2015 

अखेि 
निमपिण 

झपलेली 
श ांचि 

क्षमतप 
(हेक्ट ि) 
पीकप 
खपलील क्षेत्र 

(तपलुकप)

एकूण उपयुक्त पपणी पठयपच्यप 
वपपिपचप तपिील

ििेप

अ) पूणि झपलेले प्रकलप
एकूण (5) 67.52 103.22 82.59 20.62 1713.00 1217.00 27.43 26.28 20.92 1.96 0.00

ब) बपांधकपम चपलू अ लेले 

प्रकलप

एकूण (25) 751.26 1385.32 795.19 644.90 16906.00 7907.00 285.64 271.46 227.72 35.41 3.90

क) प्रिप कीय मपन्यतप प्रपप्त 

पिांत ूआर््िक तितूि 

व्हपवयपची आहे अ  े

प्रकलप

एकूण (0)

0 0 0

ड) िकपि ेव अांिपजपत्रके 

तयपि होत अ लेलयप 
योजिप

एकूण (5) 71.77 0 71.77 2723

0 0

43.105 35.152 28.815

--

0 00 0 0 0

--

01.34 0.55

इ) िवविष्यकपलीि योजिप
एकूण (1)

-- -- -- -- --

0

-- -- -- --



शिजणपिे 
क्षेत्र (हेक्टि)  
I.C.A.

वपक क्षेत्र  

(हेक्टि) 
Cropped 

area

शिजणपिे क्षेत्र 

 (हेक्टि)  
I.C.A.

वपक क्षेत्र  

(हेक्टि) 
Cropped area

शिजणपिे 
क्षेत्र (हेक्टि)  
I.C.A.

वपक क्षेत्र 

(हेक्टि) 
Cropped 

area

1 2 3 4 5 6 7 8

अ-1) मोठे प्रकलप कपही िपही
एकूण अ-1 कपही िपही
अ-2) मध्यम प्रकलप
1. िपतूवपडी, तप.खेड 2050 3998 2050 3998 88 172

परिशिष्ट – 2 (अ)

मोठयप व मध्यम प्रकलपपांच ेनिशमित श ांचि क्षेत्र व प्रत्यक्ष शिजणपिे क्षेत्र.

कोकणपतील पजश्चम वपहहिी िद्यपांची खोिी
पूणि झपलेले प्रकलप

अ.क्र. प्रकलपपचे िपांव व प्रकपि 
  (मोठे व मध्यम)

प्रकलपीय श ांचि क्षमतप जूि 2013 अखेि निमपिण जूि 2013 अखेि प्रत्यक्ष श चि क्षमतेपक्षप प्रत्यक्ष शिजणपिे क्षेत्र कमी अ लयप  त्यपची 
्ोडक्यपत कपिणे.

9

1) िपतूवपडी प्रकलप 20 वर्पिपूवीचप अ लयपि ेकपलव्यपविील बपांधकपम े

जल ेतू, गेट िपिरुुसत झपली आहेत. त्यपमुळे मोठ्यप प्रमपणपत गळती होत.े 

2) पपव पळ्यपत अनतवषृ्टीच्यपवेळी डोंगि उतपिपवरुि येणपऱ्यप पपणयपच्यप 
प्रवपहपबिोबि मपती, मोठे-मोठे िगड, कपलव्यपत व कपलवप बपांधकपमपवि 
को ळूि बपांधकपमपच ेिुक पि होणे यप बपबी ििवर्ी घडत अ तपत. 3) 

श ांचि हांगपमपत िेखिपल िरुुसती अांतगित होणपऱ्यप अपुऱ्यप निधीतूि फक्त 

पपणी पुढे जपणयप पठी मपगि करुि हिलप जपतो. 4) कोकणपमध्ये मुळपतच 

ितेकऱ्यपांचप िब्बी मध्ये ितेीकिणयपकड ेकल कमी हि ूि येतो  त्पपी 
कपलवप पुििस्पपिेची कपमे प्रगतीप्पवि अ ूि श ांचिपत वपढ होणयप पठी व 

लपिधपिकपांची मपिश कतप बिलणयप पठी कृर्ी वविपगपि े हपय्य किणे 

आवश्यक आहे. श ांचिपूवि बैठकपां पठी जजलहपपपतळीवि  मन्वय  शमती 
गठीत केली आहे.



एकूण अ-2 (1)

एकूण अ1 + अ2 = 1 2050 3998 2050 3998 88 172

ब-1. मोठे प्रकलप कपही िपही
एकूण - ब-1 कपही िपही
ब-2 मध्यम प्रकलप
1. गडििी तप. ांगमेश्वि 3111 4296 946 1306 -- -

2. अजुििप तप.िपजपपूि 5704 9412 526 868 -- --

3. जपमिप, तप.िपजपपूि 3500 6125 0 0 -- --

एकूण ब- (3) 12315 19833 1472 2174 -- --

एकूण (ब-1 + ब-2) = 3 12315 19833 1472 2174 -- --

(बपांधकपम चपल ूअ लेले प्रकलप) बपांधकपमपधीि प्रकलपपांचप तपिील महपमांडळनिहपय व िप िपकडील अिप क्रमपि ेद्यपवप.



एकूण 

उपयुक्त 

पपणी पठप 
(िलघमी) श ांचिप 

किीतप 
(िलघमी)

वपणयपच्यप 
पपणी 
पुिवठयप 
किीतप 

(िलघमी)

औद्योर्गक 

वपपिप  पठी 
(िलघमी)

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

1

अ)

2.89

2000-01

-------- कपही िपही --------

2.89 4.71 3.39 0 101 101 1.97 1.55 1.49 0.06

तालुका मांडणगड
पूणा झालेले प्रकल्प

अ) एकूण - 1

को.प.बां. व   उ.श ां.यो.
--

1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

परिशिष्ट - 2 ब
अ) 250 हेक्ट ि पेक्षप कमी श ांचि क्षमतप अ लेलयप ल. पप. तलपवपांची तपलुकपनिहपय मपहहती (को.प.बां. व उप प श ांचि योजिपां ह)

अ. क्र प्रकलपपच े

िपांव
खोऱ्यपच ेिपव अद्यपवत 

प्रिप कीय 

मपन्यतप 
प्रपप्त 

ककां मत / वर्ि 
कोटी 
रुपयपांत 

(पूणि 
प्रकलपपांची)

जूि 2015 

अखेि 
निमपिण 

झपलेली 
श ांचि 

क्षमतप 
(हेक्ट ि) 
पीकप 

खपलील क्षेत्र 

(तपलुकप)

एकूण 

पपणी पठप 
(Gross 

storage) 

(िलघमी)

एकूण उपयुक्त पपणी पठयपच्यप वपपिपचप 
तपिील

ििेपअद्यपवत 

ककां मत 

रु.कोटीत 

(पूणि 
प्रकलपपची) 
1/4/2015 

चप पपतळीवि

हि. 

31/3/2015 

अखेि पयतं 

झपलेलप एकूण 

खचि पूण्र 

प्रकलपपांची  
(रु.कोटीत 

ईटीपी ह

1/4/2015 

िोजी उविरित 

कपमपांची 
अांिपजजत 

ककां मत 

(अद्यपवत 

ििपिी)   
(कोटी 
रुपयपत) 

(इटीपी  ह)

प्रकलपीय 

श ांचि 

क्षमतप (पूणि 
प्रकलपपची) 
(तपलुकप 
निहपय)  

पीक क्षेत्र 

(हेक्ट ि)

कपम पुणि0.06मध्य 

कोकण / 

िपिजप

-- 101

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

** 4.71 3.39 1.55 1.49

2) 0  ते 100 हेक्टि ल.पप. (स्पनिक सति)

101 1.971) तुळिी



ब)

11.6

2009-10

-------- कपही िपही --------

1) कुडूक 

खिुि
22/म.को प
ववत्री

18.32 18.32 0 18.32 120 0 2.473 2.433 1.675 0.365 0.227 कपम 

प्रगतीप्पवि

ब) एकूण - 2 29.92 29.92 29.92 11.6 28.3 258 50 4.613 4.463 3.425 0.375 0.227

क)

-------- कपही िपही --------

-------- कपही िपही --------

-------- कपही िपही --------

ड)

1.12 3.97 -- 3.97 174 -- 1.914 1.614 1.614 -- --

-------- कपही िपही --------

-------- कपही िपही --------

-------- कपही िपही --------

1.12 3.97 0 3.97 174 0 1.914 1.614 1.614 0 0

1) तेडी

नकाश ेव अांदाजपत्रके तर्यार होत असलेल्र्या र्योजना

क) एकूण -

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

मध्यम 

कोकण 

/ पववत्री

बाांधकामाधीन प्रकल्प

प्रशासकीर्य मान्र्यताप्राप्त परांतू आगथाक तरतूद नसलेले प्रकल्प
1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

धिण पूणि 
कपलवप कपमे 
प्रगतीप्पवि

.

** 1) र्चांचपळी

2) 0  ते 100 हेक्टि ल.पप. (स्पनिक सति)
को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

11.6 11.6 1.75

ड) एकूण -1

9.98 138 50

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

 को.प.बां. व उ.श ां.यो.

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप
2) 0 ते 100 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)
को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

2) 0 ते 100 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

0.01 02.14 2.03



एकूण 

उपयुक्त 

पपणी पठप 
(िलघमी) श ांचिप 

किीतप 
(िलघमी)

वपणयपच्यप 
पपणी 
पुिवठयप 
किीतप 

(िलघमी)

औद्योर्गक 

वपपिप  पठी 
(िलघमी)

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

2

अ)

1)  ोंडघेि 0.22

1972-73

-------- कपही िपही --------

3.35

1997-98

0.22 8.44 6.22 4.35 108.92 199 4.589 4.154 3.169 1.886 0

5.09 1.26 0

जूि 2015 

अखेि 
निमपिण 

झपलेली 
श ांचि 

क्षमतप 
(हेक्ट ि) 
पीकप 

खपलील क्षेत्र 

(तपलुकप)

अ. क्र अद्यपवत 

ककां मत 

रु.कोटीत (पूणि 
प्रकलपपची) 

1/4/2015 चप 
पपतळीवि

हि. 

31/3/2015 

अखेि पयतं 

झपलेलप एकूण 

खचि पूण्र 

प्रकलपपांची  
(रु.कोटीत 

ईटीपी ह

1/4/2015 

िोजी उविरित 

कपमपांची 
अांिपजजत 

ककां मत 

(अद्यपवत 

ििपिी)   
(कोटी 
रुपयपत) 

(इटीपी  ह)

मध्य 

कोकण/ 

िपिजप

तालुका दापोली
पूणा झालेले प्रकल्प

1.708 0.425

प्रकलपपचे िपांव खोऱ्यपच ेिपव अद्यपवत 

प्रिप कीय 

मपन्यतप 
प्रपप्त 

ककां मत / वर्ि 
कोटी 
रुपयपांत 

(पूणि 
प्रकलपपांची)

प्रकलपीय 

श ांचि 

क्षमतप (पूणि 
प्रकलपपची) 
(तपलुकप 
निहपय)  

पीक क्षेत्र 

(हेक्ट ि)

108 108

एकूण 

पपणी पठप 
(Gross 

storage) 

(िलघमी)

एकूण उपयुक्त पपणी पठयपच्यप 
वपपिपचप तपिील

ििेप

2.416 --

1.7384.96

2.851

1.461

को.प.बां. व उ.श ां.यो.

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप
अ) एकूण - 2

2)पांचििी 4.35वपशिष्ठी 1.4610.92 91

1) 101 त े250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

2) 0  त े100 हेक्टि ल.पप. (स्पनिक सति)



ब)

15.16

2007-08

18.7

2008-09

9.32

2008-09

15.22

2008-09

7.14

2009-10

4.91

2006-07

-------- कपही िपही --------

70.45 77.2 41.25 33.6 1012 60 17.8 15.87 14.85 2.92 0

3.83 5.49

4) जपमगे 

वव पपूि 
ल.पप.यो.

मध्य 

कोकण 

/ पववत्री

16.28 9.21

बाांधकामाधीन प्रकल्प

3) िेवली 
 प.त.

0.62190 0 िू ांपपििपच े

कपम 

प्रगतीप्पवि

3.23 0.463.69

3.12

5) िेगपांव 

पपविल  प.त.

मध्य 

कोकण 

/ पववत्री

7.14 0 7.14

मध्य-

कोकण 

/ पववत्री

214 60 4.32

143

10.07 2.04

1.35 -- घळििणी पूणि 
 पांडव्यपची 
कपमे 
प्रगतीप्पवि

** 2) तपडील 18.7 14.4 4.3 195 0

**

0.05 -- धिणपच ेकपम 

प्रगतीप्पवि 
विे जमीि 

प्रसतपवप  

कें द्रपची 
मपन्यतप प्रपप्त.

160 0 3.25 2.82 2.41 -- कपम 

प्रगतीप्पवि

0 3.06 2.77 1.6

0 0.17 -- कपम 

प्रगतीप्पवि
1.77

--

0.46

1.16

1.88 --3.25

मध्य 

कोकण 

/ पववत्री

को.प.बां. व उ.श ां.यो.

6) िेवके 

ल.पप.यो.

मध्य-

कोकण 

/ पववत्री

1.29

3.07

1) वपनघवणे 15.16 13.81

3.36

निवीिप प्रकक्रयप 
पूणि.

5.25 110मध्य 

कोकण 

/ पववत्री

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

ब) एकूण - 6

10.6 1.590

9.32

1) 101 त े250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

2) 0  त े100 हेक्टि ल.पप. (स्पनिक सति)



क)

13.44

2011-12

-------- कपही िपही --------

13.44 13.44 0 13.44 160 0 3.342 3.228 2.392 0.442 0

ड)

-------- कपही िपही --------

 ोवेली मध्य 

कोकण/ 

िपिजप

0.501 2.4 -- 2.4 124 -- 1.69 1.42 1.42 -- -- (यप हठकपणी 
पपझि तलपव 

झपलप  
अ लयपिे 
ल.पप.योजिप 

-------- कपही िपही --------

0.501 2.4 0 2.4 124 0 1.69 1.42 1.42 0 0

इ)

1 पणिेिी 
 पतेिी

मध्य 

कोकण 

/ पववत्री

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  वेक्षण चपल ू

आहे.

2  पतेिी --"-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --"--

3 कुडपवळे --"-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --"--

4 किांजपळी --"-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --"--

5 उ गपांव --"-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --"--

6 उन्हविे --"-- -- -- -- -- 127 127 -- -- -- -- -- --"--

7 िडवळे --"-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --"--

8 पतेिी तफे 

िपतू
--"-- -- -- -- -- 145 145 -- -- -- -- -- --"--

9 िेहेल िगपडी --"-- -- -- -- -- 151 151 -- -- -- -- -- --"--

भपवष्टर्यकालीन र्योजना
ड) एकूण - 1

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

क) एकूण - 1

प्र.मप.प्रपप्त 

निवविप प्रकक्रयप 
 ुरु

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

कपहिवली 22/म.को. प
ववत्री

2) 0 त े100 हे. ल.पप.(स्पनिक सति)

नकाश ेव अांदाजपत्रके तर्यार होत असलेल्र्या र्योजना
1) 101 त े250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

3.228

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

13.44 0 0.442 013.44 160 0 3.342 2.392

2) 0 त े100 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

1) 101 त े250 हे. ल.पप.(स्पनिक सति)

प्रशासकीर्य मान्र्यताप्राप्त परांतू आगथाक तरतूद नसलेले प्रकल्प
1) 101 त े250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

2) को.प.बां. व उ.श ां.योजिप



10 पपलगड --"-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --"--

11 पणिेिी 
 पतेिी

--"-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --"--

1)कुडपवळे 95

2)किांजपळी 82

0 0 0 0 600 0 0 0 0 0

12 िपतू

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

इ) एकूण - 14

2) 0 त े100 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)



एकूण 

उपयुक्त 

पपणी पठप 
(िलघमी) श ांचिप 

किीतप 
(िलघमी)

वपणयपच्यप 
पपणी 
पुिवठयप 
किीतप 

(िलघमी)

औद्योर्गक 

वपपिप  पठी 
(िलघमी)

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

3

अ)

1) शििवली वपशिष्ठी 0.12

1969-70

2) िलेडी वपशिष्ठी 4.74

1999-2000

3) ििणे को. 
प. बांधपिप

वपशिष्ठी 0.03

1972-73

0.185 --1.9590.33 0.979

लपिक्षेत्रपती
ल 7 

हे.मधिू 

कोकण िेलवे 
जपत 

अ लयपि े

लपिक्षेत्र 

111 हे. 

ऐवजी 105 

हे. येत आहे.

--1.46

2.755 02.978105 105 3.366

134

--

0.29

98 98 0.979

1.19 134 1.8 1.756 4.81

1/4/2015 

िोजी उविरित 

कपमपांची 
अांिपजजत 

ककां मत 

(अद्यपवत 

ििपिी)   
(कोटी 
रुपयपत) 

(इटीपी  ह)

प्रकलपीय 

श ांचि 

क्षमतप (पूणि 
प्रकलपपची) 
(तपलुकप 
निहपय)  

पीक क्षेत्र 

(हेक्ट ि)

अ. क्र हि. 31/3/2015 

अखेि पयतं 

झपलेलप एकूण 

खचि पूण्र 

प्रकलपपांची  
(रु.कोटीत 

ईटीपी ह

जूि 2015 

अखेि 
निमपिण 

झपलेली 
श ांचि 

क्षमतप 
(हेक्ट ि) 
पीकप 

खपलील क्षेत्र 

(तपलुकप)

एकूण 

पपणी पठप 
(Gross 

storage) 

(िलघमी)

तालुका खेड

1.061.06

प्रकलपपच ेिपांव खोऱ्यपच ेिपव अद्यपवत 

प्रिप कीय 

मपन्यतप 
प्रपप्त 

ककां मत / वर्ि 
कोटी 
रुपयपांत 

(पूणि 
प्रकलपपांची)

अद्यपवत 

ककां मत 

रु.कोटीत 

(पूणि 
प्रकलपपची) 
1/4/2015 

चप पपतळीवि

1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

एकूण उपयुक्त पपणी पठयपच्यप वपपिपचप 
तपिील

ििेप

पूणि झपलेले प्रकलप

0.33



4) आांबड  को. 
प. बांधपिप

वपशिष्ठी 0.03

1971-72

5) कुडोिी 
को.प. बांधपिप

वपशिष्ठी 0.93

1972-73

-------- --------

1) जपमगे 

िविप को.प.बां.
वपशिष्ठी 0.87 0.93 0.85 0.34 20 20 0.09 0.11 0.088 0 कपम पूणि

2010-11

अ) एकूण - 6 6.72 8.66 7.39 1.53 586 586 8.369 7.926 8.768 0.475 0

ब)

4.68

1996-97

24.96

2010-11

6.95

2004-05

4)  ांगलट वपशिष्ठी 5.95 6.37 0.29 6.08 200 200 2.54 2.37 1.57 0.8 -- कपम 

प्रगतीप्पवि

वपशिष्ठी

वपशिष्ठी

मध्य 

कोकण/ 

िपिजप

धिणपच े

कपम 

प्रगतीप्पवि

2.301 1.931 0.37 --2.7123.98 142 1423) कुिवळ 9.46 5.48

168

0.11 -- लोकपांचप 
वविोध आहे.

0.5 -- धिणपच े

कपम 

प्रगतीप्पवि
.

1.96

1) शिव्ि 7.23

1.462) कपवळे 24.96 12.49 16812.47

1.314 1.289 1.289109

6.99 231 231 2.08 1.47

0 --

0.17 0.17 109

120 0.82 1.217

0 --

0.17 0.17 120 0.82

को.प.बां. व उ.श ां.यो.

1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

2) 0  ते 100 हेक्टि ल.पप. (स्पनिक सति)
को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

बाांधकामाधीन प्रकल्प

को.प.बां. व उ.श ां.यो.

0.24 1.58

2.26



2008-09

11.95

2011-12

11.37

2011-12

-------- कपही िपही --------

65.86 71.34 18.5 52.84 947 741 12.669 11.2 8.941 1.978 0

क)

-------- कपही िपही --------

-------- कपही िपही --------

 

ड)

 निळवणे वपशिष्ठी 0.9 7.06 -- 7.06 149 -- 2.137 1.76 1.24

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप
ब) एकूण -  6

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

प्रशासकीर्य मान्र्यताप्राप्त परांतू आगथाक तरतूद नसलेले प्रकल्प

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

क) एकूण -

1) 101 ते 250 हे. ल.पप. 
(स्पनिक सति)

0.182 0 कपम 

प्रगतीप्पवि
11.37 102 0 1.538 1.486 1.1596) वपव ेलपपयो 11.37 0

11.95 1045)मु पड लपपयो

25 वपशिष्ठी

24 वपशिष्ठी 0.016 0 कपम 

प्रगतीप्पवि
1.539 1.503 1.351011.95 0

2) 0  ते 100 हेक्टि ल.पप. (स्पनिक सति)

1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

2) 0 ते 100 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

नकाश ेव अांदाजपत्रके तर्यार होत असलेल्र्या र्योजना



0.9 7.06 0 7.06 149 0 2.137 1.76 1.24 0

इ)

-------- कपही िपही --------

1) पो िे वपशिष्ठी -- -- -- -- 157 -- -- -- -- -- --  वेक्षण 

चपल ूआहे.

2) चोिवणे -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --"--

3) आांबवली -- -- -- -- -- 106 -- -- -- -- -- -- --"--

4) गुणिे -- -- -- -- -- 206 -- -- -- -- -- -- --"--

5) कपहिवली -- -- -- -- -- 140 -- -- -- -- -- -- --"--

6) कोडवली -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --"--

-------- कपही िपही --------

इ) एकूण - 6 --

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

ड) एकूण - 1

भपवष्टर्यकालीन र्योजना
1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

2) 0 ते 100 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

2) 0 ते 100 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)



एकूण 

उपयुक्त 

पपणी पठप 
(िलघमी) श ांचिप 

किीतप 
(िलघमी)

वपणयपच्यप 
पपणी 
पुिवठयप 
किीतप 

(िलघमी)

औद्योर्गक 

वपपिप  पठी 
(िलघमी)

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

4

अ)

0.19

1971-72

0.23

1973-74

0.29

1973-74

0.27

1976-77

0.95

1988-89

6) खोपड वपशिष्ठी 0.9 2.72 2.22 0.5 101 101 1.863 1.541 1.19 0.014 --

1988-89

-------- 0 --------

2.83 13.99 13.49 0.5 674 674 11.49 10.6 10.216 0.014 0

ब)

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

बाांधकामाधीन प्रकल्प

1.855) अ ूडे ि.को.अ./ 

िपसत्री
4.69 1.83 1.83 0 --

--

4.69 0 138 138

136 1364) कळवांडे वपशिष्ठी 0.83 0.83 0

--

1.97 1.93 1.927 0

142 142 1.99 1.73 1.711 03) मपलघि वपशिष्ठी 2.86 2.86 0

2.407 2.259 2.252 0 --

--

2) आांबतखोल ि.को.अ./ 

िपसत्री
2.09 2.09 0 110 110

47 47 1.41 1.31 1.306 0

तालुका गचपळूण
पूणा झालेले प्रकल्प

1) फण वपडी वपशिष्ठी 0.8

को.प.बां. व उ.श ां.यो.
1) 101 त े250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

0.8 0

1/4/2015 

िोजी उविरित 

कपमपांची 
अांिपजजत 

ककां मत 

(अद्यपवत 

ििपिी)   
(कोटी 
रुपयपत) 

(इटीपी  ह)

प्रकलपीय 

श ांचि 

क्षमतप (पूणि 
प्रकलपपची) 
(तपलुकप 
निहपय)  

पीक क्षेत्र 

(हेक्ट ि)

जूि 2015 

अखेि 
निमपिण 

झपलेली 
श ांचि 

क्षमतप 
(हेक्ट ि) 
पीकप 

खपलील क्षेत्र 

(तपलुकप)

एकूण 

पपणी पठप 
(Gross 

storage) 

(िलघमी)

एकूण उपयुक्त पपणी पठयपच्यप वपपिपचप 
तपिील

ििेपअ. 

क्र
प्रकलपपचे िपांव खोऱ्यपचे िपव अद्यपवत 

प्रिप कीय 

मपन्यतप 
प्रपप्त 

ककां मत / वर्ि 
कोटी 
रुपयपांत 

(पूणि 
प्रकलपपांची)

अद्यपवत 

ककां मत 

रु.कोटीत 

(पूणि 
प्रकलपपची) 
1/4/2015 

चप पपतळीवि

हि. 

31/3/2015 

अखेि पयतं 

झपलेलप एकूण 

खचि पूण्र 

प्रकलपपांची  
(रु.कोटीत 

ईटीपी ह

2) 0 त े100 हेक्टि ल.पप. (स्पनिक सति)

अ) एकूण - 6



0.3

1979-80

10.56

1999-2000

14.17

2008.09

-------- कपही िपही --------

25.03 29.64 21.75 7.89 466 357 6.85 6.22 6.18 0.44

क)

 फुरु  

(चव्हपणवपडी)
12.22 12.22 0 12.22 210 210 3.117 3.026 2.354 0.403 -- तपां.मप. 

अांिपजपत्रक 

तयपि
2010-11

9.92

2011-12

8.73

2011-12

-- 0 कपही िपही --------

क) एकूण - 3 30.87 30.87 0 30.87 452 210 5.767 5.578 4.377 0.651

ड)

2) 0 त े100 हे. ल.पप. (स्प सति)
को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

116 0

को.प.बां. व उ.श ां.यो.
1) 101 त े250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

0

174

183

प्र.मप.प्रपप्त 

निवविप प्रकक्रयप 
 ुरु

0 प्र.मप.प्रपप्त 

निवविप प्रकक्रयप 
 ुरु

को बी  अ.िपसत्री 8.73 0 8.73 1.278

1.372 1.322 1.036 0.138

01.23 0.987 0.11

धिण पूणि. 
कपलव्यपचे कपम 

प्रगतीप्पवि.

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

ब) एकूण - 3

फुरु  किमवपडी  अ.िपसत्री 9.92 0 9.92 126

2.45 2.24 2.1 0.14 --

0.3 --3.24 3.14 2.75 धिण पूणि. 
कपलव्यपचे कपम 

प्रगतीप्पवि.
3) नतविे वपशिष्ठी 14.17 12.1 2.07 174

1.28 183

1.23 1.23 -- -- ल.पप.योजिप 
त ेच पपझि 
तलपव 

अव्यवहपयि होत 

अ लेि ेयोजिप 
िद्ि किणेत 

आली आहे.

2) िपजेवपडी िक्षक्षण 

कोकण 

अ/िपसत्री

11.61 10.05

1) वडरेु िक्षक्षण 

कोकण 

अ/िपसत्री

4.14 0.03

2) 0  त े100 हेक्टि ल.पप. (स्पनिक सति)

प्रशासकीर्य मान्र्यताप्राप्त परांत ूआगथाक तरतूद नसलेले प्रकल्प
1) 101 त े250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

नकाश ेव अांदाजपत्रके तर्यार होत असलेल्र्या र्योजना

4.11 109 -- 1.26



खेडी लपपयो. 23 वपशिष्ठी 0.65 3.41 0 3.41 128 0 2.08 1.89 1.89 0 0

-------- कपही िपही --------

ड) एकूण - 1 0.65 3.41 0 3.41 128 0 2.08 1.89 1.89 0 0

इ)

1)मुढे तफे 

 पवड ेपप.त.

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- पपणी उप प 
प्रसतपव मांडळ 

कपयपिलयप  

 पिि.

2) तळ ि पप.त. अांिपजपत्रक 

तयपि 
किणयपची 
कपयिवपही  ुरु 

आहे.

3) पवडे -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- अांिपजपत्रक 

तयपि 
किणयपची 
कपयिवपही  ुरु 

आहे.

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

1) 101 त े250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)
भपवष्टर्यकालीन र्योजना

8)कळकवणे

1) 101 त े250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

2) 0 त े100 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

11) ग्रपांग्रई (िोिपवली)

17)शििगपांव (वेतपळवपडी)

10)गपणे खडपोली

4)कोडमळप
5)पेढपांबे
6)कपपिे
7)गणेिपूि

9)रिक्टोली

12)िपांहिव े
13)ओवळी
14)वेहेळ
15)सवयांिेव
16)कुां िपली



6)िपांिगपव
7)वेहळे
8)तळ ि
को.प.बां. व उ.श ां.योजिप
इ) एकूण - 25

1)िेहेळिपगपडी
2)कळकवणे
3)ओवळी
4)िपांिीव े
5)सवयांिेव

2) 0 त े100 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)
बपमणोली



एकूण 

उपयुक्त 

पपणी पठप 
(िलघमी) श ांचिप 

किीतप 
(िलघमी)

वपणयपच्यप 
पपणी 
पुिवठयप 
किीतप 

(िलघमी)

औद्योर्गक 

वपपिप  पठी 
(िलघमी)

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

5

अ)

0.24

1966-67

0.4

1980-81

1.19

2004-05

1.83 4.96 4.77 0.057 267 267 6.612 6.173 4.159 0.585 0.75

ब)

अ) एकूण - 3

बाांधकामाधीन प्रकल्प

को.प.बां. व उ.श ां.यो.

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

तालुका गुहागर

पूणा झालेले प्रकल्प

105 4.470.62 105

1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

1.863

1) गुहपगि वपशिष्ठी

 2) वप ांपि ि.को.अ. / 

िपसत्री
3.12 3.12

0.65

0.025

2.52 0.56 0.754.05

2) 0  ते 100 हेक्टि ल.पप. (स्पनिक सति)
** तळवली वपशिष्ठी 1.19 1.03 0.057

102 102 1.882

0.26 0.26 060 60 0.26

1.379

1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

ििेप

घळििणी 
पूणि 
 पांडव्यपच े

कपम 

प्रगतीत.

हि. 

31/3/2015 

अखेि पयतं 

झपलेलप 
एकूण खचि 
पूण्र 

प्रकलपपांची  
(रु.कोटीत 

ईटीपी ह

1/4/2015 

िोजी उविरित 

कपमपांची 
अांिपजजत 

ककां मत 

(अद्यपवत 

ििपिी)   
(कोटी 
रुपयपत) 

(इटीपी  ह)

प्रकलपीय 

श ांचि 

क्षमतप (पूणि 
प्रकलपपची) 
(तपलुकप 
निहपय)  

पीक क्षेत्र 

(हेक्ट ि)

जूि 2015 

अखेि 
निमपिण 

झपलेली 
श ांचि 

क्षमतप 
(हेक्ट ि) 
पीकप 

खपलील क्षेत्र 

(तपलुकप)

एकूण 

पपणी पठप 
(Gross 

storage) 

(िलघमी)

एकूण उपयुक्त पपणी पठयपच्यप वपपिपचप 
तपिील

अ. क्र प्रकलपपच े

िपांव
खोऱ्यपच ेिपव अद्यपवत 

प्रिप कीय 

मपन्यतप 
प्रपप्त 

ककां मत / वर्ि 
कोटी 
रुपयपांत 

(पूणि 
प्रकलपपांची)

अद्यपवत 

ककां मत 

रु.कोटीत 

(पूणि 
प्रकलपपची) 
1/4/2015 

चप पपतळीवि



7.09

2010-11

-------- कपही िपही --------

7.09 7.09 7.09 111 1.53 1.442 1.442

क)

-------- कपही िपही --------

-------- कपही िपही --------

-------- कपही िपही --------

ड)

-------- कपही िपही --------

-------- कपही िपही --------

इ)

-------- कपही िपही --------

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 मपपिांडपत 

ब त िपही
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 मपपिांडपत 

ब त िपही

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 मपपिांडपत 

ब त िपही
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  व्हेक्षण 

चपल ूआहे.

ड) एकूण -

1) कोतळुक पप.त.

2) िपतगपांव पप.त.

3) मप  ूबु. पप.त.

4) कपजुली िेविहपटी पप.त.

2) 0  ते 100 हेक्टि ल.पप. 
(स्पनिक सति)

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

2) 0 ते 100 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

1.442 --

को.प.बां. व उ.श ां.यो.
111 --7.09 -- 7.09

िववष्यकपलीि योजिप

1.53 1.442

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप
ब) एकूण - 1

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

--  ुधपिीत 

अांिपजपत्रक 

मांडळ 

कपयपिलयप  

 पिि.

** पपटपन्हपळे िक्षक्षण 

कपकण 

अ/िपसत्री

प्रशासकीर्य मान्र्यताप्राप्त परांतू आगथाक तरतूद नसलेले प्रकल्प

िकपि ेव अांिपजपत्रके तयपि होत अ लेलयप योजिप
1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

2) 0 ते 100 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

क) एकूण --

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-------- कपही िपही --------

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

इ)  एकूण -5

2) 0 ते 100 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

5) जपम ुि ल.पप.यो.

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप



एकूण 

उपयुक्त 

पपणी पठप 
(िलघमी) श ांचिप 

किीतप 
(िलघमी)

वपणयपच्यप 
पपणी 
पुिवठयप 
किीतप 

(िलघमी)

औद्योर्गक 

वपपिप  पठी 
(िलघमी)

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

6

अ)

0.19

1973-74

0.29

1977-78

0.37

1980-71

0.02

1971-72

-------- कपही िपही --------

0.87 3.47 3.47 0 557 557 7.432 7.024 6.853

ब)

को.प.बां. व उ.श ां.यो.

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

अ) एकूण - 4

 को.प.बां. व उ.श ां.यो.

बाांधकामाधीन प्रकल्प

तालुका सांगमेश्वर
पूणा झालेले प्रकल्प

1.14

1) तेलेवपडी

ि.को.अ./ 

िपसत्री
ि.को.अ./ 

िपसत्री

1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

--

1032) कडवई 1.14

0.48 0.48 2.155 1.877

ि.को.अ./ 

िपसत्री

--

182 2.617 2.53

-- --ि.को.अ./ 

िपसत्री
130 130 2.35

-- --103 1.765 1.639 1.423

3) निवे 1.75 1.75 -- 182 2.148 -- --

4) कोंडीविे को. 
प. बांधपिप

0.1 0.1 -- 142 142 0.7 0.7 1.405 -- --

1/4/2015 

िोजी उविरित 

कपमपांची 
अांिपजजत 

ककां मत 

(अद्यपवत 

ििपिी)   
(कोटी 
रुपयपत) 

(इटीपी  ह)

प्रकलपीय 

श ांचि 

क्षमतप (पूणि 
प्रकलपपची) 
(तपलुकप 
निहपय)  

पीक क्षेत्र 

(हेक्ट ि)

जूि 2015 

अखेि 
निमपिण 

झपलेली 
श ांचि 

क्षमतप 
(हेक्ट ि) 
पीकप 

खपलील क्षेत्र 

(तपलुकप)

एकूण 

पपणी पठप 
(Gross 

storage) 

(िलघमी)

एकूण उपयुक्त पपणी पठयपच्यप वपपिपचप 
तपिील

ििेपअ. क्र प्रकलपपच ेिपांव खोऱ्यपच ेिपव अद्यपवत 

प्रिप कीय 

मपन्यतप 
प्रपप्त 

ककां मत / वर्ि 
कोटी 
रुपयपांत 

(पूणि 
प्रकलपपांची)

अद्यपवत 

ककां मत 

रु.कोटीत 

(पूणि 
प्रकलपपची) 
1/4/2015 

चप पपतळीवि

हि. 

31/3/2015 

अखेि पयतं 

झपलेलप 
एकूण खचि 
पूण्र 

प्रकलपपांची  
(रु.कोटीत 

ईटीपी ह

1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

2) 0  ते 100 हेक्टि ल.पप. (स्पनिक सति)



5.62

1999-2000

2.41

1996-97

5.81

2000-01

4) ोिपिवपडी िक्षक्षण 

कोकण 

अ/कपजवी

8.03 8.03 3.15 6.6 136 136 2.82 2.23 0.41 1.82 -- निवविप प्रकक्रयप 
पूणि

2006-07

-------- कपही िपही --------

पपझि तलपव
0.7

2008-09

0.65

2008-09

ि.कोकण 

अ/िपसत्री

िक्षक्षण 

कोकण 

अ/िपसत्री

िक्षक्षण 

कोकण 

अ/िपसत्री

िक्षक्षण 

कोकण 

अ/िपसत्री

ि.कोकण 

अ/िपसत्री

1) मोडे 5.4 3.9 140 140 2.09 2.04 1.96 8 --

** 2) आांबव 5.88 3.29

9.3

5.85

**

ितेकऱ्यपांच्यप 
प्रखि 

वविोधपमुळे 

कपमप   ुरुवपत 

िपही.

योजिेलप 
िव्यपि े

प्र.मप.प्रपप्त 

(प्रकलप -

ग्रसतपच्यप 
वविोधपमुळे 

कपमप   ुिवपत 

िपही)

2.4 2.24 0.16

धिण पूणि. 
कपलव्यपच ेकपम 

प्रगतीप्पवि.

8.35 150

1.62 1.62

--

-- --115 115 1.8

िेवरुख 

पििुिपम वपडी 
पप.त.

0.7 0.0021

150 2.54** 3) मपखजि 8.39 3.65

निवविप प्रकक्रयप 
पूणि िू ांपपििप 
अिपवी कपम 

अद्यपप  ुरु 

िपही.

खडी ओझि 
पप.त.

0.65 0.31 0.65 33

0.7 48 48

0.21 0.21 0 0 0

0 00.28 0.28 0

कपम 

प्रगतीप्पवि 
आहे.

33

2) 0  ते 100 हेक्टि ल.पप. (स्पनिक सति)



0.65

2008-09

0.87

2011-12

0.49

2008-09

0.58

2008-09

3.94 4.01 1.4542 3.01 218 218 1.33 1.33 0 0 0

25.81 35.61 16.9442 27.71 759 759 10.58 9.62 6.23

क)

0.9

2009-10

-------- कपही िपही --------  

0.9 8.27 0 8.27 113 0 1.816 1.779 1.512 0.46 0

ि.कोकण 

अ/िपसत्री

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

िक्षक्षण 

कोकण 

अ/िपसत्री

ि.कोकण 

अ/िपसत्री
ि.कोकण 

अ/िपसत्री

8.27

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

मेघी 
गपवकिवपडी 
पप.त.

0.65 0.0021 0.65 37 37 0.22 0 0 िू ांपपििप 
अिपवी कपम 

 ुरु िपही.

तपांबेडी पप.त. 0.94 0.85 35 35 0.230.12

33 0.2

0.23 0

0.22 0

0.2 0शिांिे आांबिेी 
पप.त.

0.49 0.16 0.33 33

कपम प्रगती 
प्पवि

कपम 

प्रगतीप्पवि

0

कपम  पूणि0 0

0

32

0

00.19 00.19 आांत्रवली पप.त. 0.58 0.13 0.56 32ि.कोकण 

अ/िपसत्री

0 8.27 113 0 1.816कोंडगपव 1.779 1.512 0.46

क) एकूण - 1

2) 0 ते 100 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)
को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

ब) एकूण - 10

0 प्र.मप.प्रपप्त 

निवविप प्रकक्रयप 
 ुरु

प्रशासकीर्य मान्र्यताप्राप्त परांतू आगथाक तरतूद नसलेले प्रकल्प
1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)



ड)

-------- कपही िपही --------

160

इ)

-------- कपही िपही --------

को ुांब पप.त. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

िेवड ेपप.त. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

मेढे पप.त. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

नतविे तफे 

िेवळे पप.त.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 पखिपप 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

िडखांबप 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

िेवळे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

कुां डी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

िोवड(ेबपइांगवप
डी)

-------- कपही िपही --------

िोवड(ेहटटवली)
िेवळे
कुां िपिखपणी

इ) एकूण -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2) 0 ते 100 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)
नकाश ेव अांदाजपत्रके तर्यार होत असलेल्र्या र्योजना

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

2) 0 ते 100 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप
1) िेवड े(कपजवी) -------- 160 --------

भपवष्टर्यकालीन र्योजना
ड) एकूण - 1



एकूण 

उपयुक्त 

पपणी पठप 
(िलघमी) श ांचिप 

किीतप 
(िलघमी)

वपणयपच्यप 
पपणी 
पुिवठयप 
किीतप 

(िलघमी)

औद्योर्गक 

वपपिप  पठी 
(िलघमी)

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

7

अ)

-------- कपही िपही --------

-------- कपही िपही --------

-------- कपही िपही --------

0

ब)

ि.को.अ./ 

िपसत्री
16.66

1997-98

-------- कपही िपही --------

को.प.बां. व उ.श ां.यो.

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

4.31 3.767 3.767

1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

* 1) िीळ

तालुका रत्नागगरी
पूणा झालेले प्रकल्प

2) 0  ते 100 हेक्टि ल.पप. (स्पनिक सति)

को.प.बां. व उ.श ां.यो.

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

अ) एकूण --

बाांधकामाधीन प्रकल्प

--24.95 18.62

अ. क्र प्रकलपपच ेिपांव खोऱ्यपच ेिपव अद्यपवत 

प्रिप कीय 

मपन्यतप 
प्रपप्त 

ककां मत / वर्ि 
कोटी 
रुपयपांत 

(पूणि 
प्रकलपपांची)

अद्यपवत 

ककां मत 

रु.कोटीत 

(पूणि 
प्रकलपपची) 
1/4/2015 

चप पपतळीवि

एकूण उपयुक्त पपणी पठयपच्यप वपपिपचप 
तपिील

हि. 

31/3/2015 

अखेि पयतं 

झपलेलप 
एकूण खचि 
पूण्र 

प्रकलपपांची  
(रु.कोटीत 

ईटीपी ह

ििेपएकूण 

पपणी पठप 
(Gross 

storage) 

(िलघमी)

6.33 वपणयपच े

पपणयप  पठी 
िपखीव.

--

जूि 2015 

अखेि 
निमपिण 

झपलेली 
श ांचि 

क्षमतप 
(हेक्ट ि) 
पीकप 

खपलील क्षेत्र 

(तपलुकप)

प्रकलपीय 

श ांचि 

क्षमतप (पूणि 
प्रकलपपची) 
(तपलुकप 
निहपय)  

पीक क्षेत्र 

(हेक्ट ि)

1/4/2015 

िोजी उविरित 

कपमपांची 
अांिपजजत 

ककां मत 

(अद्यपवत 

ििपिी)   
(कोटी 
रुपयपत) 

(इटीपी  ह)

2) 0  ते 100 हेक्टि ल.पप. (स्पनिक सति)

1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

-- ित्िपर्गिी 
िहिप पठी पपणी 
पुिवठ्यप पठी 

100 टक्के िपखीव.



16.66 24.95 18.62 6.33 4.31 3.767 3.767

क)

** 1) खपलगपांव ि.कोकण 

अ/िपसत्री
0.389 4.63 -- 4.63 120 -- 1.61 1.35 1.35 -- -- योजिे  स्पनिक 

लोकपांचप वविोध 

आहे.

2) धपमण  े

ल.पप.यो.
िक्षक्षण 

कोकण 

अ/िपसत्री

4.62 4.87 -- 4.87 105 -- 1.71 1.35 1.35 -- -- योजिे  स्पनिक 

लोकपांचप वविोध 

आहे.

3) खपिू 5.5 5.5 -- 5.5 107 -- 0.927 0.825 0.69 0.138 -- तपांबत्रक मपन्यतेच े

अांिपजपत्रक तयपि 
किणयपच ेकपम 

प्रगतीप्पवि 
आहे.

 2010-11

-------- कपही िपही --------

10.509 15 15 332 4.247 3.525 3.39 0.138

ड)

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप
क) एकूण - 3

िकपि ेव अांिपजपत्रके तयपि होत अ लेलयप योजिप

2) 0 ते 100 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

ब) एकूण  - 1

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

प्रशासकीर्य मान्र्यताप्राप्त परांतू आगथाक तरतूद नसलेले प्रकल्प



1) कोतवडे ि.को.अ./ 

िपसत्री
1.65 7.79 -- 7.79 121 -- 2.47 1.34 1.31 0.03 -- बुडीत क्षेत्रपत 

बपगपयती येत 

अ ूि 

िू ांपपििपच्यप 
खचपित वपढ 

झपलयपि ेयोजिप 
अव्यवहपयि होत 

आहे. योजिप िद्ि 

किणयपचप प्रसतपव 

25/6/98 िोजी 
िप िप   पिि 
केलप आहे.

2) खपलगपांव 

लपपयो
 ि.कोंकण  

अ/िपसत्री
0.39 4.63 0 4.63 120 0 1.618 1.35 1.35 0 योजिे  ेस्पनिक 

लोकपांचप तीव्र 

वविोध आहे.

3) धपमण  े

लपपयो
24 अ ि. 

कोंकण
4.62 4.87 0 4.87 105 0 1.71 1.35 1.35 0 योजिे  ेस्पनिक 

लोकपांचप तीव्र 

वविोध आहे.

-------- कपही िपही --------

6.66 17.29 0 17.29 346 0 5.798 4.04 4.01 0.03

इ)

-------- कपही िपही --------

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 अांिपजपत्रक तयपि 
किणेची कपयिवपही 
चपल ूआहे.

िववष्यकपलीि योजिप
ड) एकूण - 3

2) 0 ते 100 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)
को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

वेळवांड पप.त.

1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  व्हेक्षण चपल ू

आहे.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0इ)  एकूण -- 3

कोतवड े(उांबिवपडी)

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

2) 0 ते 100 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

िपणणज

आांिी



एकूण 

उपयुक्त 

पपणी पठप 
(िलघमी) श ांचिप 

किीतप 
(िलघमी)

वपणयपच्यप 
पपणी 
पुिवठयप 
किीतप 

(िलघमी)

औद्योर्गक 

वपपिप  पठी 
(िलघमी)

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

8

अ)

0.15

1975-76

0.13

1976-77

0.27

1978-79

0.4

1989-90

0.19

1977-78

-------- कपही िपही --------

1.14 5.46 5.46 0 620 620 10.199 9.893 8.811

ि.को.अ./ 

मुचकुां िी

--

अ) एकूण - 5

141 141 1.934 1.834 1.521 --5) गवपणे ि.को.अ./ 

मुचकुां िी
1.54 1.54 --

2.548 -- --4) शिपोिी ि.को.अ./ 

कपजवी
1.73 1.73 -- 75 75 2.605

1.671 1.634-- 116 116

2.543

1.412 -- --3) झपपडे 1.25 1.25

210 2.449 2.395 2.083 -- --

--

पूणा झालेले प्रकल्प

2) बेणी 0.42 0.42 -- 210

78 1.247

प्रकलपीय 

श ांचि 

क्षमतप (पूणि 
प्रकलपपची) 
(तपलुकप 
निहपय)  

पीक क्षेत्र 

(हेक्ट ि)

जूि 2015 

अखेि 
निमपिण 

झपलेली 
श ांचि 

क्षमतप 
(हेक्ट ि) 
पीकप 

खपलील क्षेत्र 

(तपलुकप)

एकूण 

पपणी पठप 
(Gross 

storage) 

(िलघमी)

78 1.541) व्हेळ 0.52 0.52 --

तालुका लाांजा

एकूण उपयुक्त पपणी पठयपच्यप वपपिपचप 
तपिील

ििेपअ. क्र प्रकलपपच ेिपांव खोऱ्यपच े

िपव
अद्यपवत 

प्रिप कीय 

मपन्यतप 
प्रपप्त 

ककां मत / वर्ि 
कोटी 
रुपयपांत 

(पूणि 
प्रकलपपांची)

अद्यपवत 

ककां मत 

रु.कोटीत 

(पूणि 
प्रकलपपची) 

1/4/2015 चप 
पपतळीवि

हि. 31/3/2015 

अखेि पयतं 

झपलेलप एकूण 

खचि पूण्र 

प्रकलपपांची  
(रु.कोटीत 

ईटीपी ह

1/4/2015 

िोजी उविरित 

कपमपांची 
अांिपजजत 

ककां मत 

(अद्यपवत 

ििपिी)   
(कोटी 
रुपयपत) 

(इटीपी  ह)

1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)
को.प.बां. व उ.श ां.यो.

1.487 --

2) 0  ते 100 हेक्टि ल.पप. (स्पनिक सति)
को.प.बां. व उ.श ां.योजिप



ब)

4.73

2002-03

12.28

2010-11

15.37

2004-05

14.79 14.79 1.37 14.13 114 114 0.62 0.62 0.62 -- --

2007-08

6.99 6.99 0.3 6.99 108 108 1.69 1.62 1.4 0.22 --

2009.1

15.19 15.19 -- 15.19 180 180 2.53 2.493 2.03 0.333 --

2010-11

15.6

2011-12

-------- कपही िपही --------

84.95 55.1 27.74 27.36 944 944 8.69 8.16 7.39 0.8

5)गोळविी िक्षक्षण 

कोकण अ
6)आिगपांव

ब) एकूण - 7

को.प.बां. व उ.श ां.यो.

िक्षक्षण 

कोकण 

अ/मुचकुां िी

015.6 164 164 2.413 2.335 1.71

2.98 10212.39

0.3567)कोडगे 

ल.पप.यो.
ि.ुकोकण 

अ/िपसत्री
15.6 0

4) कुिांग

--

----1.62 1.62126 126 1.66

0.532.31 1.7732.659102

2) कुवप 12.28 10.85 1.43

3)इांिवटी 17.48

1)हििखळे 5.67 3.84 1.83 150 150 2.05

बाांधकामाधीन प्रकल्प

1.99 1.95 0.04 --

1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

2) 0  ते 100 हेक्टि ल.पप. (स्पनिक सति)
को.प.बां. व उ.श ां.योजिप



क)

-------- कपही िपही --------

-------- कपही िपही --------

ड)

 पपलू ि. कोकण 

अ/िपसत्री
-- -- -- -- 130 -- -- -- -- -- --  वेक्षण 

चपल ूआहे.

-------- कपही िपही --------

130

इ)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  व्हेक्षण 

चपल ूआहे.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  व्हेक्षण 

चपल ूआहे.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  व्हेक्षण 

चपल ूआहे.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  व्हेक्षण 

चपल ूआहे.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  व्हेक्षण 

चपल ूआहे.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 िद्िच्यप 
प्रसतपवपधीि

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

भपवष्टर्यकालीन र्योजना

2) शिपोिी ्ोिलप मपळ 

कोपबां

3) शिपोिी बपईगवपडी  
पप.त.

इ)  एकूण -- 6

ड) एकूण - 1

6)कुिांग बपांधवपडी ल.पप.

1) कोचिी पप.त.

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप
2) 0 ते 100 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

4) वेिळ गपवडवेपडी पप.त.

5) मठ बुध्िवपडी ल.पप.

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप
2) 0 ते 100 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

प्रशासकीर्य मान्र्यताप्राप्त परांतू आगथाक तरतूद नसलेले प्रकल्प
1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)
को.प.बां. व उ.श ां.योजिप
2) 0 ते 100 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

नकाश ेव अांदाजपत्रके तर्यार होत असलेल्र्या र्योजना
क) एकूण  -

1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)



एकूण 

उपयुक्त 

पपणी पठप 
(िलघमी) श ांचिप 

किीतप 
(िलघमी)

वपणयपच्यप 
पपणी 
पुिवठयप 
किीतप 

(िलघमी)

औद्योर्गक 

वपपिप  पठी 
(िलघमी)

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

9

अ)

0.29

1977-78

3.43

2000-01

 3) कोंड्ये ि.को.अ./ 

वपघोटण
0.44 1985-

86

3.37 3.24 -- 205 205 1.741 1.653 1.387 0.044 --

0.04

1971-72

-------- कपही िपही --------

4.2 8.22 7.31 0.78 684 684 7.471 7.154 6.072 0.268

ब)

को.प.बां. व उ.श ां.यो.

अ)  एकूण  4

0.18

1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

2) 0  ते 100 हेक्टि ल.पप. (स्पनिक सति)
को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

121 1.969 1.94

1.32

तालुका राजापूर

1.723 --

पूणा झालेले प्रकल्प

0.78 113

1211) बपिेवपडी ि.को.अ. / 

कोडवली
1.21 1.21 --

--

--

** 2) 

गोपपळवपडी
ि.को.अ./ 

वपघोटण
3.43 2.65 113 1.7 1.5

4) 

र्चखलगपांव 

को. प. बांधपिप

ि.को.अ. / 

कोडवली
0.21 0.21 -- --245 245 2.061 2.061 1.642 0.044

बाांधकामाधीन प्रकल्प

1/4/2015 

िोजी उविरित 

कपमपांची 
अांिपजजत 

ककां मत 

(अद्यपवत 

ििपिी)   
(कोटी 
रुपयपत) 

(इटीपी  ह)

प्रकलपीय 

श ांचि 

क्षमतप (पूणि 
प्रकलपपची) 
(तपलुकप 
निहपय)  

पीक क्षेत्र 

(हेक्ट ि)

जूि 2015 

अखेि 
निमपिण 

झपलेली 
श ांचि 

क्षमतप 
(हेक्ट ि) 
पीकप 

खपलील क्षेत्र 

(तपलुकप)

एकूण 

पपणी पठप 
(Gross 

storage) 

(िलघमी)

एकूण उपयुक्त पपणी पठयपच्यप वपपिपचप 
तपिील

ििेपअ. क्र प्रकलपपच ेिपांव खोऱ्यपच ेिपव अद्यपवत 

प्रिप कीय 

मपन्यतप 
प्रपप्त 

ककां मत / वर्ि 
कोटी 
रुपयपांत 

(पूणि 
प्रकलपपांची)

अद्यपवत 

ककां मत 

रु.कोटीत 

(पूणि 
प्रकलपपची) 

1/4/2015 चप 
पपतळीवि

हि. 31/3/2015 

अखेि पयतं 

झपलेलप एकूण 

खचि पूण्र 

प्रकलपपांची  
(रु.कोटीत 

ईटीपी ह



5.3

2002-03

10.54

2003-04

4.15

1999-2000

10.74

2004-05

14.54

2010-11

4.4

2004-05

7) येळवण ि.को.अ./ 

कोिवली
5.59 2008-

09

5.59 --- 5.59 108 -- 2.44 2.06 2.06 -- -- निवविप 
कपयिवपही 
प्रगतीप्पवि

21.59

2011-12

16.74

2012-13

-------- कपही िपही --------2) 0  ते 100 हेक्टि ल.पप. (स्पनिक सति)

1) किळेी ि.को.अ./ 

मुचकुां िी
6.81 5.12 1.69 0.24

को.प.बां. व उ.श ां.यो.
1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

-- धिण पूणि. 
कपलव्यपच े

कपम 

प्रगतीप्पवि
.

2) परुळे ि.को.अ./ 

कोिवली
10.54 9.34 1.2 147

157

50 2.06 2.04 1.81

50 2.26 2.214 1.83

0.23 --

1.99 0.06 -- --"--

--"--

3) जुवपठी ि.को.अ./ 

वपघोटण
9.43 6.83

124

2.24 2.052.6 160 160

1.46 धिणपच े

कपम 

प्रगतीप्पवि
.

4) वळवड 

(मूि)
ि.को.अ./ 

वपघोटण
10.74 10.02 3.32 -- 1.72

5.58 3.95 5.57

1.8 0.06 --

178 -- 1.99

2.06

5) वपटूळ ि.को.अ./ 

मुचकुां िी
14.54 10.65 6.38

3.117 3.008

108

धिणपच े

कपम 

प्रगतीप्पवि
 आहे.

0.2

धिणपच े

कपम 

प्रगतीप्पवि
.

1.79 1.59

2.06

00.089

228

-- 2.44 ----

0

0 16.74

6) कोंडवपडी ि.को.अ./ 

मुचकुां िी

8)शिवणांलपप
यो

ि.ुकोकण 

अ/िपसत्री
21.59 0 21.59

2.256 2.229 1.81109)जड्यपिवपडी
 ल.पप.यो.

ि.ुकोकण 

अ/िपसत्री
16.74 120

2.622 0.22 0



55.26 63.23 36.89 26.35 996 200 14.13 12.519 13.134 0.79

क)

-------- कपही िपही --------

ड)

1) पेंडखळे ि.को.अ./ 

वपघोटण
0 0 0 0 0 0 2.44 2.06 2.06 0 0 अांिपजपत्रकप

च ेकपम 

प्रगतीप्पवि

2) तळगपांव   लपपयो ि.कोंकण 

अ/वपघोटि
0.25 4.47 0 4.47 107 0 1.57 1.47 1.17 0.3 0 योजिे  

स्पनिक 

लोकपांचप 
वविोध आहे.

3) धपवडवेपडी

लपपयो

-------- कपही िपही --------

0.66 10.13 0 10.13 277 0 5.99 5.41 5.11 0.3 0

इ)

-------- कपही िपही --------

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  व्हेक्षण 

चपल ूआहे.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  व्हेक्षण 

चपल ूआहे.

ड) एकूण -- 3

1) ोलये ल.पप.

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

प्रशासकीर्य मान्र्यताप्राप्त परांतू आगथाक तरतूद नसलेले प्रकल्प
1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

2)वपलये(मपळवपडी)

िववष्यकपलीि योजिप

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

ब) एकूण -- 9

 ि.कोंकण 

अ/वपघोटि
0.41 5.66 0 5.66 जपमिप 

मध्यम 

प्रकलपपच्यप 
लपिक्षेत्रपत 

येत आहे.

0 1.98 1.88 1.88 0 0170

3) कोतपपुि

2) 0 ते 100 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)
को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप
2) 0 ते 100 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप
क) एकूण  -

िकपि ेव अांिपजपत्रके तयपि होत अ लेलयप योजिप
1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)



-------- कपही िपही --------

टीप  : 

इ) एकूण --3

1) *  कोंकण पपटबांधपिे ववकप  महपमांडळपकडील योजिप.
2) ** लघ ुपपटबांधपिे स्प.सति मांडळपकडील योजिप 
3) विील प्रपत्रपप्रमपणे जजलहप परिर्ि खपत्यपकडूि मपहहती प्रपप्त झपलेली िपही.     

2) 0 ते 100 हे. ल.पप.  (स्पनिक सति)
को.प.बां. व उ.श ां.योजिप



परिशिष्ट - 2 ब) विील  वि प्रकपिपांची एकूण
एकूण 

पपणी पठप 
(Gross

storage) 

(िलघमी)
श ांचिप 
किीतप 

(िलघमी)

वपणयपच्यप 
पपणी 
पुिवठयप 
किीतप 

(िलघमी)

औद्योर्गक 

वपपिप पठी 
(िलघमी)

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

अ)

16.48 52.02 46.3 5.957 3486.92 3666.262 56.581 52.903 49.45 3.288 0.75

5.41 7.08 6.23 1.317 171 81.738 1.811 1.831 0.348 0 0

21.89 59.1 52.53 7.274 3657.92 3748 58.392 54.734 49.798 3.288 0.75

ब)

350.24 397.35 193.38 211.67 5614 3111 83 74.03 66.57 9.03 0.16

22.26 22.33 1.4542 21.33 338 218 3.803 3.763 1.675 0.365 0.227

372.5 419.68 194.8342 233 5952 3329 86.803 77.793 68.245 9.395 0.387

क)

55.719 67.58 0 67.58 1057 210 15.172 14.11 11.671 1.691 0

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप
ब) एकूण

1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक 

सति) ( 7)

प्रशासकीर्य मान्र्यताप्राप्त परांतू आगथाक तरतूद नसलेले प्रकल्प

अ. क्र प्रकलपपच े

िपांव
खोऱ्यपच ेिपव अद्यपवत 

प्रिप कीय 

मपन्यतप 
प्रपप्त 

ककां मत / वर्ि 
कोटी 
रुपयपांत 

(पूणि 
प्रकलपपांची)

अद्यपवत 

ककां मत 

रु.कोटीत 

(पूणि 
प्रकलपपची) 
1/4/2015 

च्यप पपतळीवि

हि.31/3/ 

2015 अखेि 
  झपलेलप 
एकूण खचि 
पूणि 

प्रकलपपांचप 
(रुपये 

कोटीत)

1/4/2015 

िोजी उविरित 

कपमपांची 
अांिपजजत 

ककां मत 

(अद्ययपवत 

ििपिी)   
(कोटी 
रुपयपत) 

(इटीपी  ह)

प्रकलपीय 

श ांचि 

क्षमतप (पूणि 
प्रकलपपची)(
पीक क्षेत्र) 

हेक्ट ि

जूि 2015 

अखेि 
निमपिण 

झपलेली 
श ांचि 

क्षमतप 
(हेक्ट ि) 
पीकप 

खपलील क्षेत्र 

तपलुकप

एकूण 

उपयुक्त 

पपणी पठप 
(Live 

Storage)

एकूण उपयुक्त पपणी पठयपच्यप वपपिपचप 
तपिील

ििेप

1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक 

सति) 38

2) 0  ते 100 हेक्टि ल.पप. (स्पनिक 

सति) 7

पूणा झालेले प्रकल्प

बाांधकामाधीन प्रकल्प

1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक 

सति)   28

2) 0  ते 100 हेक्टि ल.पप. (स्पनिक 

सति)   3
को.प.बां. व उ.श ां.योजिप (6)

अ) एकूण - 37



-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

37.07 67.58 0 67.58 1057 210 15.18 14.11 11.67 1.69 0

ड)

10.491 44.26 0 204.26 1168 0 19.609 16.134 15.284 0.33 0

0 0 0 160 0 0 0 0 0 0

10.491 44.26 0 204.26 1328 0 19.609 16.134 15.284 0.33 0

इ)

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2) 0 ते 100 हे. ल.पप.(स्पनिक सति) 
14

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप
इ) एकूण

2) 0 ते 100 हे. ल.पप. (स्पनिक सति)

को.प.बां. व उ.श ां.योजिप
क) एकूण

1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक 

सति) - 11

2) 0 ते 100 हे. ल.पप. (स्पनिक 

सति) - (1)

भपवष्टर्यकालीन र्योजना

नकाश ेव अांदाजपत्रके तर्यार होत असलेल्र्या र्योजना

ड) एकूण
को.प.बां. व उ.श ां.योजिप

1) 101 ते 250 हे. ल.पप. (स्पनिक 

सति) 60



अ.क्र. कपलपवधी मोठे प्रकलप मध्यम प्रकलप लघ ुपपटबांधपिे उप प एकूण

1 2 3 4 5 6 7

1 योजिप पूवि -- -- -- --

2 पहहली योजिप (1951-

56)

-- -- -- --

3 ि ुिी योजिप (1956-

61)

-- -- -- --

4 नत िी योजिप (1961-

66)

-- -- -- --

5 तीि वपवर्िक योजिप 
1966-67, 1967-68, 

1968-69

-- -- -- --

6 चौ्ी योजिप (1969-

74)

-- -- -- --

7 पपचवी योजिप (1974-

1978)

-- -- 687 -- 687

8 िोि वपवर्िक योजिप 
1978-79, 1979-80

-- -- 1378 -- 1378

9  हपवी योजिप     
1980-81

-- -- 1713 -- 1713

10 1981-82 -- -- 1863 -- 1863

11 1982-83 -- 40 1917 -- 1957

12 1983-84 -- 226 2066 -- 2292

13 1984-85 -- 376 2131 -- 2507

14  पतवी येपजिप   
1985-86

-- 786 2131 -- 2917

15 1986-87 -- 1042 2294 -- 3336

16 1987-88 -- 1362 2561 -- 3923

17 1988-89 -- 1516 2759 -- 4275

18 1989-90 -- 1810 2687 -- 4497

19 िोि वपवर्िक योजिप    
1990-91

-- 2050 2997 -- 5047

20 1991-92 -- 2050 3263 -- 5313

21 आठवी योजिप     
1992-93

-- 2050 3433 -- 5483

22 1993-94 -- 2050 3433 -- 5483

23 1994-95 -- 2050 3433 -- 5483

24 1995-96 -- 2050 3551 -- 5601

25 1996-97 -- 2050 3663 -- 5713

26 िववी योजिप      
1997-98

-- 2050 3663 -- 5713

27 1998-99 -- 2050 3663 -- 5713

28 1999-2000 -- 2050 4100 -- 6150

29 2000-2001 -- 2050 5143 -- 7193

30 2001-2002 -- 2050 5143 -- 7193

31 िहपवी योजिप      
2002-2003

-- 2050 5003 -- 7053

परिशिष्ट - 3

पांचवपवर्िक योजिपनिहपय ज्यप पपटबांधपिे प्रकलपपपप ूि श ांचि क्षमतप निमपिण झपली त्यपांची िपांवे



32 2003-2004 -- 2050 4963 -- 7013

33 2004-2005 -- 2050 5467 -- 7517

34 2005-2006 -- 2050 6030 -- 8080

35 2006-2007 -- 2050 6987 -- 9037

36 अकिपवी योजिप     
2007-2008

-- 2393 7809 -- 10202

37 2008-2009 -- 2638 8512 -- 11150

38 2009-2010 -- 3342 9934 -- 13276

39 2010-2011 -- 3522 9969 -- 13491

40 2011-2012 -- 3522 10123 -- 13645

बपिपवी योजिप

41 2012-2013 -- 3522 10123 -- 13645

42 2013-2014 -- 3522 10123 -- 13645

43 2014-2015 -- 3522 10123 -- 13645



अ.क्र.  ांस्ेचे िपांव व 

तहश ल
उद्िव 

प्रकलपपचे िपांव
मांजूि पपणी 
परिमपण 

ि.ल.घ.मी.

मांजूिीचप हििपांक किपििपमप 
केलप आहे 

ककां वप िपही 
अ लयप  

क्रमपांक व 

हििपांक

प्रकलपीय 

श ांचि 

क्षमतप 
(हेक्टि)

मांजूिीमुळे 

श ांचि 

क्षेत्रपतील 

कपपत 

(हेक्टि)

ििेप

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 खेड िगि 
परिर्ि, तप. खेड

ििणे बांधपिप 0.185  ांस्ेच्यप 
मपगणी िु पि

होय 98 --

2 जजलहप परिर्ि 

ित्िपर्गिी, 
तप.ित्िपर्गिी

तेलेवपडी 
ल.पप.तलपव

0.276 --"-- होय 130 --

3 ग्रपमपांचपयत 

कडवई, 

तप. ांगमेश्वि

कडवई 

ल.पप.तलपव
0.116 --"-- होय 103 --

4 ग्रपमपांचपयत 

निवे बु ॥
निवे 
ल.पप.तलपव

0.05 --"-- िपही 182 --

5 ित्िपर्गिी िगि 
परिर्ि, 

ित्िपर्गिी

िीळ 

ल.पप.तलपव
4.317 पप.बां.वविपग 

मांत्रपलय पत्र 

 ांकीणि 1000/ 

(268/2000) 

श ां.व्य.(धो) 
हि.5/8/2000

होय. 

हि.16/2/20

10

105 105 ित्िपर्गिी 
िहिपलप पपणी 
पुिवठप 
(वपणयप पठी)

जजल्यपतील मोठ्यप, मध्यम व लघ ुपपटबांधपिे व को. प. बांधपिप यप प्रकलपपतूि बबगि श ांचि पपणी 
वपपिप पठीच्यप योजिपांिप मांजूिी शमळपली आहे. एकूण 8.7825 ि.ल.घ.मी. पपणी हे बबगि श ांचि कपिणप पठी 
वळववले जपत आहे / जपणपि आहे व त्यपमुळे प्रकलपीय श ांचि क्षमतेच्यप तुलिेत 113 हे. घट होणपि आहे.  

योजिपनिहपय तपिील परिशिष्ट-4 मध्ये हिलप आहे.

पपटबांधपिे प्रकलपपतूि बबगि श ांचि पपणी वपपिप पठी मांजूि योजिपांचप तपिील

पररशशष्टट - 4

जजलहप ित्िपर्गिी



अ.क्र.  ांस्ेचे िपांव व 

तहश ल
उद्िव 

प्रकलपपचे िपांव
मांजूि पपणी 
परिमपण 

ि.ल.घ.मी.

मांजूिीचप हििपांक किपििपमप 
केलप आहे 

ककां वप िपही 
अ लयप  

क्रमपांक व 

हििपांक

प्रकलपीय 

श ांचि 

क्षमतप 
(हेक्टि)

मांजूिीमुळे 

श ांचि 

क्षेत्रपतील 

कपपत 

(हेक्टि)

ििेप

6 मपांडकी पपणी 
पुिवठप योजिप, 
तप. र्चपळूण

अ ुड े

ल.पप.तलपव
0.29 18-6-98  िि 

किपििपमप 
हप जीवि 

प्रपर्धकिण 

मांडळ, 

ित्िपर्गिी 
यपांचकेडूि 

होणेचप 
आहे.

138 --

7 पपजपांढिी पपणी 
पुिवठप योजिप, 
तप.िपपोली

 ोंडघेि ल.पप. 
तलपव

0.311 18-6-98 िपही 108 -- पपणी घेत िपही.

8 पपलगड पपणी 
पुिवठप, 
तप.िपपोली

--"-- 0.114 18-6-98 िपही 110 --

9 जपम ूि पपणी 
पुिवठप योजिप, 
तप. गुहपगि

वपांपि 
ल.पप.तलपव

0.025 18-6-98 --"-- 102 --

10 गुहपगि पपणी 
पुिवठप योजिप, 
तप. गुहपगि

गुहपगि ल.पप. 
योजिप

0.21 18-6-98 --"-- 105 --

11 अांजिवेल पपणी 
पुिवठप योजिप, 
तप.गुहपगि

--"-- 0.164 18-6-98 --"-- 105 --

12 गुहपगि अ गोल 

पपणी पुिवठप 
योजिप, 
तप.गुहपगि

--"-- 0.095 18-6-98 --"-- 105 --

13 पपलिते वपढीव 

पपणी पुिवठप 
योजिप 
तप.गुहपगि

--"-- 0.033 11/4/2001 --"-- -- --

14 तपम ती्ि पपणी 
पुिवठप योजिप, 
तप. िपपोली

पांचििी 
ल.पप. योजिप

0.01 18-6-98 िपही 91 23

15 बोिीवली पपणी 
पुिवठप योजिप, 
तप. िपपोली

--"-- 0.011 18-6-98 --"-- -- --

पपटबांधपिे प्रकलपपतूि महपिपष्र जीवि प्रपर्धकिणपकडील िळपपणी पुिवठप योजिपां पठी मांजूिी प्रपप्त झपलेलयप योजिप



16 कोळ्िे पपणी 
पुिवठप योजिप, 
तप. िपपोली

--"-- 0.027 18-6-98 --"-- -- --

17 िपिोळ िोपण 

पपणी पुिवठप 
योजिप,       तप. 
िपपोली

--"-- 0.188 18-6-98 --"-- -- --

18 बुिोंडी पपणी 
पुिवठप योजिप, 
तप. िपपोली

--"-- 0.09 18-6-98 --"-- -- --

19 वेणोिी उफि  
पांचििी पपणी 
पुिवठप योजिप, 
तप. िपपोली

--"-- 0.029 18-6-98 --"-- -- --

20 आघपिी पपणी 
पुिवठप योजिप, 
तप. िपपोली

--"-- 0.01 18-6-98 --"-- -- --

21 वेिळ जपांिूड े

पपणी पुिवठप 
योजिप,      तप. 
खेड

ििणे बांधपिप 0.0415 18-6-98 --"-- 98 --

एकूण : 6.0425



 ांख्यप क्षेत्र (हे)  ांख्यप क्षेत्र (हे)  ांख्यप क्षेत्र (हे)  ांख्यप क्षेत्र (हे)  ांख्यप क्षेत्र (हे)  ांख्यप क्षेत्र (हे)  ांख्यप क्षेत्र (हे)  ांख्यप क्षेत्र (हे)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

अ) मोठे 

प्रकलप
ब) मध्यम 

प्रकलप
1) िपतूवपडी, 
तप.खेड 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2050 0 0

2) गडििी, 
तप. ांगमेश्वि 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 525 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2575 0 0

MMSIF 

कपयद्यपखपली 
स्पपि झपलेलयप 
पपणी वपपि  ांस्प

Co-operative 

Act खपली स्पपि 

झपलेलयप पपणी 
वपपि  ांस्प

 द्य:जस्तीत स्पपि पिांत ुकपयपिजन्वत 

ि लेलयप पपणी वपपि  ांस्पांची  ांख्यप
िवीि पपणी वपपि  ांस्प स्पपि 

किणयप पठी कपयिवपही चपलू अ लेलयप 
 ांस्पांची  ांख्यप

ििेप

MMSIF 

कपयद्यपखपली 
प्रसतपववत

Co-operative 

Act खपली प्रसतपववत

अ.क्र. प्रकलपपचे 
िपव व प्रकपि 
(मोठे / 

मध्यम 

प्रकलप)

तपलुकपनिहपय स्पपि झपलेलयप पपणी 
वपपि  ांस्पांची  ांख्यप

 द्य:जस्तीत कपयपिजन्वत अ लेलयप 
पपणी वपपि  ांस्पांची  ांख्यप

पररशशष्टट – 4 अ
मोठ्यप व मध्यम प्रकलपपविील पपणी वपपि  ांस्पांचप तपिील.

MMSIF 

कपयद्यपखपली 
स्पपि झपलेलयप 
पपणी वपपि  ांस्प

Co-operative 

Act खपली स्पपि 

झपलेलयप पपणी 
वपपि  ांस्प

MMSIF 

कपयद्यपखपली 
स्पपि झपलेलयप 
पपणी वपपि  ांस्प

Co-operative 

Act खपली स्पपि 

झपलेलयप पपणी 
वपपि  ांस्प



अ.क्र.  ांस्ेचे िपव तपलुकप उद्िव  पपणी 
(ि.ल.घ.मी.)

पपणी पुिवठप हिलेलयप 
आिेिपचप क्रमपांक

किपििपमप केलप आहे 

ककां वप िपही अ लयप  

क्रमपांक व हििपांक

प्रकलपीय श ांचि 

क्षमतप
बबगि श ांचि मांजूिी 
हिलयपमुळे श ांचि 

क्षेत्रपतील कपपत 

(हेक्टि)

ििेप

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

105 105

मूळ क्षेत्र मूळ क्षेत्र

2 बोिीवली पपणी 
पुिवठप योजिप

िपपोली पांचििी ल.पप. 
योजिप

0.011 18-6-98 --"-- -- -- --

3 कोळ्िे पपणी 
पुिवठप योजिप

िपपोली --"-- 0.027 18-6-98 --"-- -- -- --

4 िपिोळ िोपण पपणी 
पुिवठप योजिप

िपपोली --"-- 0.188 18-6-98 --"-- -- -- --

5 बुिोंडी पपणी पुिवठप 
योजिप

िपपोली पांचििी ल.पप. 
योजिप

0.09 18-6-98 --"-- -- -- --

6 वेणोिी उफि  पांचििी 
पपणी पुिवठप योजिप

 िपपोली --"-- 0.029 18-6-98 --"-- -- -- --

7 आघपिी पपणी 
पुिवठप योजिप

िपपोली --"-- 0.01 18-6-98 --"-- -- -- --

8 तपम ती्ि पपणी 
पुिवठप योजिप

िपपोली --"-- 0.01 18-6-98 िपही 91 -- --

िीळ ल.पप.तलपव 4.317 पप.बां.वविपग मांत्रपलय 

पत्र  ांकीणि 1000/ 

(268/2000) 

श ां.व्य.(धो) 
हि.5/8/2000

होय. हि.16/2/2010 ित्िपर्गिी िहिपलप 
वपणयप पठी पपणी 
पुिवठप

बबगि श ांचि योजिपांची मपहहती.
परिशिष्ट – इ

वपणयप पठी पपणी वपपि (वपणयप पठी/औद्योर्गक कपिणप पठी  ांस्पची तपलुकपवपि मपहहती)

पपटबांधपिे प्रकलपपतूि महपिपष्र जीवि प्रपर्धकिणपकडील िळपपणी पुिवठप योजिपां पठी मांजूिी प्रपप्त झपलेलयप योजिप

ब) रत्नागगरी पाटबांधारे पवभाग (द) रत्नागगरी

अ) लघु पाटबांधारे पवभाग, गचपळूण
1 ित्िपर्गिी िगि 

परिर्ि
ित्िपर्गिी



1 जजलहप परिर्ि 

ित्िपर्गिी,
ित्िपर्गिी तेलेवपडी 

ल.पप.तलपव
0.276 --"-- होय 130 -- --

2 खेड िगि परिर्ि, खेड ििणे बांधपिप 0.185  ांस्ेच्यप मपगणी िु पि होय 98 -- --

3 ग्रपमपांचपयत कडवई,  ांगमेश्वि कडवई ल.पप.तलपव 0.116 --"-- होय 103 -- --

4 ग्रपमपांचपयत निव ेबु 
॥

 ांगमेश्वि निव ेल.पप.तलपव 0.05 --"-- िपही 182 -- --

5 खेड िहि पपणी 
पुिवठप

खेड िपतुवपडी मध्यम 

प्रकलप
2.19 26.12.2008 िपही 2050 8 म.ज.िी.प्रप.ची 

िपतुवपडी 
धिणपपप ूि त े

खेड िहि 
जलिुध्िीकिण 

कें द्रपपयितची 
गुरुत्वपकर्िणपिे 
पपणी पुिवठप 
किणयप पठीची 
योजिप तयपि 
व्हपवयपची आहे.

6 वेिळ जपांिूडे पपणी 
पुिवठप योजिप

खेड ििणे बांधपिप 0.0415 18-6-98 --"-- 98 -- --

7 मपांडकी पपणी पुिवठप 
योजिप

र्चपळूण अ ुड ेल.पप.तलपव 0.29 18-6-98  िि किपििपमप हप 
जीवि प्रपर्धकिण 

मांडळ, ित्िपर्गिी 
यपांचकेडूि होणेचप आहे.

138 -- --

8 पपजपांढिी पपणी 
पुिवठप योजिप

िपपोली  ोंडघेि ल.पप. 
तलपव

0.311 18-6-98 िपही 108 -- --

9 पपलगड पपणी पुिवठप िपपोली --"-- 0.114 18-6-98 िपही 110 -- --

पपटबांधपिे प्रकलपपतूि महपिपष्र जीवि प्रपर्धकिणपकडील िळपपणी पुिवठप योजिपां पठी मांजूिी प्रपप्त झपलेलयप योजिप



10 जपम ूि पपणी 
पुिवठप योजिप

गुहपगि वपांपि ल.पप.तलपव 0.025 18-6-98 --"-- 102 -- --

11 गुहपगि पपणी 
पुिवठप योजिप

गुहपगि गुहपगि ल.पप. 
योजिप

0.21 18-6-98 --"-- 105 -- --

12 अांजिवेल पपणी 
पुिवठप योजिप

गुहपगि --"-- 0.164 18-6-98 --"-- 105 -- --

13 गुहपगि अ गोल 

पपणी पुिवठप योजिप
गुहपगि --"-- 0.095 18-6-98 --"-- 105 -- --

14 पपलिते वपढीव 

पपणी पुिवठप 
योजिप तप.गुहपगि

गुहपगि --"-- 0.033 11/4/2001 --"-- -- -- --

एकूण 8.7825 113



मोठे प्रकलप मध्यम प्रकलप मोठे लघ ुप्रकलप ल.पप.योजिप 100 

हे.पेक्षप जपसत
को.प.बांधपिे

1) बपांधकपम पूणि झपलेलयप येपजिप 
(हहिवप िांग)

2) बपांधकपम चपलू अ लेलयप 
योजिप (वपवळप िांग)

3) प्रिप कीय मपन्यतप शमळपलेलयप 
पिांत ुआर््िक तितूि ि लेलयप 
योजिप (लपल िांग)

4) अन्वेर्णपखपली अ लेलयप 
योजिप (गुलपबी िांग)

5) िववष्यकपलीि योजिप (निळप 
िांग)

परिशिष्ट-5
िकपिपबपबत  वि पधपिण  ूचिप-

2. िििक िकपिपवि तक्त्यपत िििवपव.े

3) िििक िकपिपच ेप्रमपण 1 इांच - 4 मैल (डडग्रीिीट) अ पव.े िकपिपविील आकडवेपिी इ.मपहहती  ुसपष्ट अ पवी. िकपिपच्यप तळपत िेमप्लेट
(Name plate at right side of bottom corner) अ पवी व त्यपखपली िकपिप कधी तयपि केलप यपची तपिीख ि चकुतप िििवपवी.

 वि मोठे, मध्यम व लघ ुपपटबांधपिे प्रकलप (िपज्यसतिीय/स्पनिक सतिीय) पूणि झपलेले प्रकलप, चपलू (अपूणि) प्रकलप, िववष्यकपलीि योजिप
(तुटक िांगपि)े 2014-2015  पठी तितूि अ लेले मोठे, मध्यम प्रकलप िििवपवेत. (Major, and Medium Irrigation Projects) प्रिप कीय
मपन्यतप शमळपलेलयप योजिप, िववष्यकपलीि योजिप, वेगवेगळयप िांगपि ेिपखवपव्यपत. ल.पप.योजिप 250 हे.पेक्षप जपसत अ लेलयप योजिपांचप
 मपवेि किपवप.

Plain Green Colour

4) बपांधकपम पूणि झपलेले प्रकलप - मोठे हहिवप िांग



6) पूणि झपलेलयप प्रकलपपतूि प्रिेिपत निमपिण झपलेली 
श ांचिक्षमतप

वपवळप िांग

Plain Yellow Colour

हहिवप िांग

10)   मोठे, मध्यम, ल.पप.प्रकलप- पूणि प्रकलपपांची यपिी िकपिपवि शलहपवी.
        मोठे, मध्यम, ल.पप.प्रकलप- चपलू प्रकलपपांची यपिी िकपिपवि शलहपवी.

8) िकपिपवि  म पजिन्यमपि िेर्प (Isohyets) िििवपव्यपत. (तुटक लपल िेर्प) ज े, 100 च्यप पटीत 250 च्यप पटीत)

Plain Green Colour

हहिवप िांग

 Plain Green Colour Matching

7) चपलू प्रकलपपतूि                                              अ)  

निमपिण झपलेली श ांचि क्षमतप

      आकडवेपिी ह ( िेखपछपयप)

 आकडवेपिी ह िििवपवी.

       (यपिीतील अ.क्र.प्रकलपपच्यप जपगी शलहपवप)

5) बपांधकपम पूणि झपलेले प्रकलप मध्यम

ब)  निमपिण होणपिी श ांचि क्षमतप   
      आकडवेपिी ह               वपवळप िांग Plain  Yellow Colour

9)  िकपिपवि खोिेिििक िेर्प (Basin Line) ववशिन्ि िांगपि ेिििवपव्यपत.



 ांख्यप ककां मत 

रू.लक्ष
मिुष्य 

हिव  

मजूि 
क्षमतप

 ांख्यप ककां मत 

रू.लक्ष
मिुष्य 

हिव  

मजूि 
क्षमतप

 ांख्यप ककां मत 

रू.लक्ष
मिुष्य 

हिव  

मजूि 
क्षमतप

 ांख्यप ककां मत 

रू.लक्ष
मिुष्य 

हिव  

मजूि 
क्षमतप

 ांख्यप ककां मत 

रू.लक्ष
मिुष्य 

हिव  

मजूि 
क्षमतप

 ांख्यप ककां मत 

रू.लक्ष
मिुष्य 

हिव  

मजूि 
क्षमतप

1 2 3

रत्नागगरी 9 26 96.47 75960 0 0 0 22 80.01 6307 0 0 0 11 57.67 45409 0 0 0

शसांधदुगूा 2 87 216.32 170331 0 0 0 44 116.1 91417 0 0 0 35 80.93 63724 0 0 0

एकूण 11 113 312.79 246291 0 0 0 66 196.11 97724 0 0 0 46 138.6 109133 0 0 0

 ांख्यप ककां मत 

रू.लक्ष
मिुष्य 

हिव  

मजूि 
उपलब्धी

 ांख्यप ककां मत 

रू.लक्ष
मिुष्य 

हिव  

मजूि 
उपलब्धी

 ांख्यप ककां मत 

रू.लक्ष
मिुष्य 

हिव  

मजूि 
उपलब्धी

 ांख्यप ककां मत 

रू.लक्ष
मिुष्य 

हिव  

मजूि 
उपलब्धी

खचि 
रू.लक्ष

मिुष्य 

हिव  

मजूि 
उपलब्धी

7 19.77 2124 7 19.8 1309 4 2.57 1807 0 0 0 1.58 1309

9 35.17 9779 9 35.2 4209 0 0 0 0 0 0 1.91 4209

16 54.94 11903 16 54.9 5518 4 2.57 1807 0 0 0 3.49 5518

7 8 9

4 5 6

प्रगती प्पविील कपम     पूणि झपलेली कपमे 1 एवप्रल 2015 

पप ूि 31 मपचि 2014 पयतंची

परिशिष्ट-6

 ुधपरित प्रपत्र - 2

1 एवप्रल 2014 िांतिची 31 मपचि 2014 पयतंची 1 एवप्रल 2014 िांतिची

अांिपजपत्रकपांिप प्रिप कीय मपन्यतप शमळपलेली कपमे  ेलफविील कपमे (मांजूि पिांत ू ध्यप चपलू ि केलेली)  
31 मपचि 2014 पयतंची 1 एवप्रल 2014 िांतिची 31 मपचि 2014 पयतंची 1 एवप्रल 2014 िांतिची

अ. क्र. जजल्यपच े

िपव
आिपखड्यप
त  

 मपववष्ट 

कपमपांची 
 ांख्यप

अांिपजपत्रके तयपि करुि जजलहपर्धकपिी यपांिप पपठववले
1 एवप्रल 2014 िांतिची 31 मपचि 2014 पयतंची


