
सन 2018

महाराष्ट्र           शासन

जलसंपदा �वभाग

रत्ना�गर� पाटबंधारे मंडळ, कुवारबाव, रत्ना�गर�

पाटबंधारे प्रकल्पाबाबत िजल्हावार पुिस्तका
िजल्हा- रत्ना�गर�
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अ.क्र.

पासून पय�त

1 1 6

2 7 7

3 7 7

4 7 7

5 7 7
6 7 7
7 8 11

8 12 13

9 14 26

10
26 अ

26 ब

26 क

26 ड

11
27 29

30 36

37 57

58 59

60 61

62 69

70 70

71 72

पंचवा�षर्क योजना�नहायच्या पाटबंधारे प्रकल्पांपासून �सचंन �मता �नमार्ण 
करण्यांत आल� त्यांची नांवे

प�र�शष्ट - 6

पाटबंधारे प्रकल्पातून �बगर �सचंन पाणी वापरासाठ� मंजूर योजनांचा तपशील

प�र�शष्ट - 7

मोठया व मध्यम प्रकल्पावर�ल पाणीवापर संस्थांचा तप�शल.

प�र�शष्ट - 8

प�र�शष्ट - 3

250 हे. पे�ा कमी �सचंन असलेल्या लघु पाटबंधारे योजनांची तालुका�नहाय 
मा�हती (को.प.बंधारे व उपसा �सचंन व योजनांसह)

प�र�शष्ट - 4

नकाशाबाबत सवर्साधारण सूचना
प�र�शष्ट - 9

अ) िजल्ह्यातील पाटबंधारे योजना दशर्�वणारा नकाशा

ब) जलसंपदा �वभाग व उप-�वभाग यांची मुख्यालये दशर्�वणारा नकाशा

प�र�शष्ठ - 1
मोठया व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पांची प्रकल्प�नहाय मा�हती.
प�र�शष्ट - 2

क) िजल्ह्यातील पाटबंधारे योजनांची लाईन डायग्राम

ड) िजल्ह्यातील पजर्न्यमापन क� द्र दशर्�वणारा नकाशा

आ�दवासी �ेत्र
अवषर्ण प्रवण �ेत्र
योजनापूवर् व पंचवा�षर्क योजना�नहाय हाती घेतलेले प्रकल्प व त्यामुळे 
�सचंनाखाल� येणारे �ेत्र याचा तपशील व पंचवा�षर्क योजनांवार झालेल्या 
खचार्चा तपशील

जल�वद्युत प्रकल्प
खारभूमी �वकास योजना

नकाशे

250 हेक्टसर्पे�ा जास्त �सचंन असलेल्या लघु पाटबंधारे योजनांची 
तालुका�नहाय मा�हती.

मोठे व मध्यम प्रकल्पांच े�न�मर्त �सचंन �ेत्र व प्रत्य� �भजणारे �ेत्र

प�र�शष्ट - 5

तपशील पान क्रमांक

ठळक वै�शष्टये

िजल्हयाचा �वस्तार

नद्या व प्राकृ�तक �वभाग

पजर्न्यमान व पीक पाणी
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73 73सुधा�रत प्रपत्र-2 महात्मा गांधी राष्ट्र�य ग्रामीण रोजगार हमी योजना



1
1 िजल्ह्याचे एकूण �ेत्रफळ :
2 शेतीलायक �ेत्र :
3 लोकसखं्या (2011) :
4 लोकसखं्येच ेप्रमाण
5 प्रमखु नद्या :

3501 मी.मी.

7 �पके : 28%
10%

10%
5%

47%
100%

8 एकूण गांवे :
9 आ�दवासी �ेत्रास �सचंनाचा लाभ देणारे 

प्रकल्प
:

10 अवषर्ण प्रवण �ेत्र :
11 पाटबंधारे �वकासाची सद्य:िस्थती बहृत 

आराखड्यात अंतभूर्त असलेले सवर् प्रकल्प 
पूणर् झाल्यावर �नमार्ण होणार� अं�तम �सचंन 
�मता

:

59331  हेक्टर

त्यांची शेतीलायक �ेत्राशी टक्केवार� :

11 (अ) बहृत योजनेनसुार एकूण ग्राह्य प्रकल्प 
(राज्यस्तर)

सखं्या

(अ) मोठे प्रकल्प -- --
(ब) मध्यम प्रकल्प 4 24313

28 25842

21 3605
3 216

4 616
1 98

(इ) उपसा �सचंन योजना (राज्यस्तर)

   (250 हे.पे�ा जास्त)
एकूण राज्यस्तर 61 54690
(स्था�नकस्तर)
(फ) ल. पा. तलाव (स्था�नकस्तर)

(101 त े250हे.) 32 3986
(0 त े100  हे.) 1 60

(त) को. प. बंधारे (स्था�नकस्तर)
(101 त े250  हे.) 3 384
(0 त े100  हे.) 0 0

8326 चौ.�क.मी.
2,91,300 हेक्टर
16.15 ल�
194 प्र�त चौ.�क.मी.
वा�शष्ट�, शास्त्री, काजळी, मचुकंुद�, अजुर्ना

ठळक वै�शष्ट्ये

6 पाऊस : पजर्न्यमान 2500 त े6350 मी.मी.
सरासर� वा�षर्क 
पजर्न्यमान -

1) भात
2) नाचणी, वर� इ.

3)भाजीपाला,फळे,
मसाल्याची �पके
4) डाळी व तेल�बया
5) इतर �पके
एकूण -
1543
काह� नाह�

काह� नाह�

17.20%

(क) ल. पा. तलाव (राज्यस्तर) (250 हे.पे�ा जास्त)

(101 ते 250 हे.)

एकूण प्रकल्पीय �सचंन �मता (�पकाखाल�ल �ेत्र) 
(हे.)

(0 ते 100  हे.)
(ड) को.प. बंधारे (राज्यस्तर) (250 हे.पे�ा जास्त)

(101 ते 250  हे.)
(0 ते 100  हे.)

-- --

 



(थ) उपसा �सचंन योजना (स्था�नकस्तर)

(101 त े250  हे.) -- --
(0 त े100  हे.) -- --

(द) पाझर तलाव
(101 त े250  हे.) -- --
(0 त े100  हे.) -- --

(ध) वळवणी बंधारे 6 211
एकूण स्था�नकस्तर 42 4641
एकूण राज्यस्तर व स्था�नकस्तर 103 59331

11 (ब)

सखं्या

2

--
1
9

21
3

2
1

37

1
1

2
1

--
--

5
42

जून 2018 अखेरपय�त पूणर् झालेले प्रकल्प

(जून 2018 अखेर सपूंणर् �सचंन �मता �नमार्ण झालेले प्रकल्प योजना�नहाय तपशील प�र�शष्ट क्र. 1 व 2 मध्ये पहावा)

अ) प्रकार प्रकल्पाची एकूण �सचंन 
�मता हेक्टर

जून 2018 अखेर पय�त �नमार्ण 
झालेल� एकूण �सचंन �मता 
�पकाखाल�ल �ेत्र (हेक्टर)

1 3 4
(राज्यस्तर)
(अ) मोठे प्रकल्प -- --

(ब) मध्यम प्रकल्प 2050 3998

(क) ल. पा. तलाव (राज्यस्तर) (250 हे.पे�ा जास्त) 5721.6 6370

(101 ते 250 हे.) 2623 2555
(0 ते 100  हे.) 337 216

(ड) को.प. बंधारे (राज्यस्तर) (250 हे.पे�ा जास्त)

(101 ते 250  हे.) 387 387
(0 ते 100  हे.) 98 98

-- -- --

एकूण राज्यस्तर 11217 13624

(इ) उपसा �सचंन योजना (राज्यस्तर) (250 हे.पे�ा 
जास्त)

(स्था�नकस्तर)

(फ) ल. पा. तलाव (स्था�नकस्तर)

(त) को. प. बंधारे (स्था�नकस्तर)
(101 ते 250  हे.)

(101 ते 250 हे.) 134 134

(0 ते 100  हे.) 60 60

(101 ते 250  हे.)

270 163

(0 ते 100  हे.)

20 20(0 ते 100  हे.)
(थ) उपसा �सचंन योजना (स्था�नकस्तर)

(द) पाझर तलाव
(101 ते 250  हे.) -- --

(0 ते 100  हे.) -- --

(ध) वळवणी बंधारे -- --

एकूण स्था�नकस्तर 484 377
एकूण राज्यस्तर व स्था�नकस्तर 11701 14001



11 (क)

प्रकल्पाचा 
प्रकार संख्या

एकूण अद्ययावत 
अंदािजत �कंमत (कोट� 
रुपये) (2017-2018 
वष�च्या दराने)

�दनांक 1.4.2018 रोजी 
उवर्�रत कामांची अंदािजत 
�कंमत (कोट� रुपये) (2017-

2018 या वष�च्या दराने)

2017-2018 यावष� 
उपलब्ध असलेल� एकूण 
आ�थर्क तरतूद (कोट� 

रुपये) (बांधकाम े+ इट�पी) 
एकूण

एकूण �सचंन �मता (हेक्टर)
जून 2018 अखेर पय�त �नमार्ण 
झालेल� एकूण �सचंन �मता 

(हेक्टर)

1 2 3 4 5 6 7
-- -- -- -- --

अजुर्ना 1 980.81 335.24 80.00 5704 2070

950.37 148.20 56.00 3111.00 1965.00

जामदा 1 953.81 617.09 0.01 3500.00 0.00
एकूण : 3 2884.99 1100.53 136.01 12315 4035

20 1699.10 734.46 12569.00 4569

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

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

-- -- -- -- -- --
एकूण 
राज्यस्तर

23 4584.09 1834.99 136.01 24884 23729

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

(101 त2े50हे.) 6 74.57 544.14 0 1011 60

(0 त1े00 हे.) 7 13.03 11.291 0 276 218

(101 त2े50हे.) 30 400.82 285.56 0 4131 1390
(0 त1े00 हे.) 3 377.89 388.96 0 486 0

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

एकूण 
स्था�नकस्तर 46 866.31 1229.951 0 5904 1668

एकूण 
राज्यस्तर व 
स्था�नकस्तर

69 5450.4 3064.941 136.01 30788 25397

2017-2018 या वष� बांधकाम चाल ूअसलेले प्रकल्प (योजना�नहाय तपशील प�र�शष्ट क्रमांक 1 व 2 मध्ये पहावा)

(अ) मोठे प्रकल्प
(ब) मध्यम प्रकल्प

गडनद� 1

(क) ल. पा. तलाव (राज्यस्तर) (250 हे.पे�ा जास्त)

(ड) को.प. बंधारे (राज्यस्तर) (250 हे.पे�ा जास्त)

(इ) उपसा �सचंन योजना (राज्यस्तर)

(250 हे.पे�ा जास्त)

(स्था�नकस्तर)

(फ) ल. पा. तलाव (स्था�नकस्तर)

(द) पाझर तलाव
(101 ते 250  हे.)

(ध) वळवणी बंधारे

(त) को. प. बंधारे (स्था�नकस्तर)

(थ) उपसा �सचंन योजना (स्था�नकस्तर)
(101 ते 250  हे.)
(0 ते 100  हे.)

(0 ते 100  हे.)



प्रकल्पाच ेनांव, तालुका संख्या प्रशासक�य मान्यता प्रमाणे 
एकूण अंदािजत �कंमत 

(कोट� रुपये)

प्रशासक�य 
मान्यताचा �दनांक

प्रकल्पाची �सचंन �मता 
(हेक्टसर्) (�पकाखाल�ल 

�ेत्र)

एकूण राज्यस्तर -- -- -- --

(101 त े250हे.) 7 42.279 -- 897

(0 त े100  हे.) -- -- -- --

-- --

(101 त े250  हे.) -- -- -- --

(0 त े100  हे.) -- -- -- --

(थ) उपसा �सचंन योजना 
(स्था�नकस्तर)

-- -- -- --

(101 त े250  हे.) -- -- -- --

(0 त े100  हे.) -- -- -- --

(द) पाझर तलाव -- -- -- --

(101 त े250  हे.) -- -- -- --

(0 त े100  हे.) -- -- -- --

(ध) वळवणी बंधारे -- -- -- --

एकूण स्था�नकस्तर 7 42.279 -- 897

एकूण राज्यस्तर व स्था�नकस्तर 7 42.279 -- 897

ट�प  : मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांच्या बाबतीत स्तंभ क्र. 6 मध्ये �सचंन �मता तालूका�नहाय दशर्�वल� आहे.
11 ड) प्रशासक�य मान्यता �मळून तयार असलेले परंतू अद्याप आ�थर्क तरतूद उपलब्ध नसलेले प्रकल्प

(राज्यस्तर)

(अ) मोठे प्रकल्प

(ब) मध्यम प्रकल्प

(क) ल. पा. तलाव (राज्यस्तर) (250 हे.पे�ा जास्त)

(ड) को.प. बंधारे (राज्यस्तर) (250 हे.पे�ा जास्त)

(इ) उपसा �सचंन योजना (राज्यस्तर)  (250 हे.पे�ा जास्त)

(स्था�नकस्तर)
(फ) ल. पा. तलाव (स्था�नकस्तर)

(त) को. प. बंधारे (स्था�नकस्तर)
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तालुका

मंडणगड
दापोल�
खेड
गुहागर
�चपळूण
संगमेश्वर
रत्ना�गर�
लांजा
राजापूर
एकूण

13

1

2

तालुका

मंडणगड
दापोल�
खेड
गुहागर
�चपळूण
संगमेश्वर
रत्ना�गर�
लांजा
राजापूर
एकूण

�सचंन �मतचेा वापर
1.  जून 2018 अखेर पय�त �नमार्ण झालेल� �सचंन �मता (हेक्टर)   =     36313 हेक्टर

(तालुका�नहाय �वगतवार� खाल�ल प्रमाणे आहे)

2. �सचंन �मतचेा एकूण वापर  (रब्बी)(2017-2018) यावष�  = 905 हेक्टर

(तालुका�नहाय �वगतवार� खाल�लप्रमाणे आहे)

तालुका �नहाय �वगतवार� खाल�ल प्रमाणे आहे.

जून 2018 अखेर �नमार्ण झालेल� �सचंन �मता 
(हेक्टर)

�सचंन �मतचेा एकूण वापर 
(रब्बी)2017-2018 या वष� 

(हेक्टर)

पा.�व. व जलसंधारण कडील योजना (हेक्टर) पा.�व. व जलसंधारण कडील 
योजना (हेक्टर)2229 13

3214 28
9615 22
330 55
2765 18
6611 21

0 0

�सचंन �मता �न�मर्तीचा कायर्क्रम

3164 25
8385 723
36313 905

जून 2018 अखेर �नमार्ण झालेल� �सचंन �मता (हेक्टर) 38098 हेक्टर
(तालुका�नहाय �वगतवार� खाल�ल प्रमाणे आहे)

जून 2019 अखेरपय�त �नमार्ण होणार� �सचंन �मता (उद्�दष्ट) 5312 हेक्टर
(तालुका�नहाय �वगतवार� खाल�ल प्रमाणे आहे)
तालुका�नहाय �वगतवार� खाल�ल प्रमाणे आहे.

जून 2018 अखेर �नमार्ण झालेल� �सचंन �मता 
(हेक्टर)

जून 2019 अखेरपय�त �नमार्ण 
होणार� �सचंन �मता (उद्�दष्ट) 
(हेक्टर)

पा.�व. व जलसंधारण कडील योजना (हेक्टर) पा.�व. व जलसंधारण कडील 
योजना (हेक्टर)

2229 0
3214 0
9615 45
330 0
2765 0
6611 656

36313 5312

0 0
3164 2338
8385 2273
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पाण्याचा साठा 
(द.ल.घ.मी.)

मोठे मध्यम लघु पाटबंधारे एकूण

1 एकूण संकिल्पत 
उपयुक्त साठा

--

361.761 541.6633 903.4243

2 त्यापैक� 2018-
2019या वष� 
प्रत्य�ात उपलब्ध 
उपयुक्त साठा

--

296.24 272.543 568.783

3 2018-2019 या 
वष� उपलब्ध 
साठ्याची टक्केवार�

--

81.89 50.32 62.96

15
�बगर कडा कडा

47.313 --

10.598 --

106.54% --

ब) 264.793 --

658.269 --

475.356 --

120.80% --

संकिल्पत प्रकल्पांचा उपयुक्त पा�णसाठा (द.ल.घ.मी.) :-

�सचंन व �बगर �सचंन पाणी पट्ट� थकबाक� व वसूल� 3/2018 अखेर (रुपये लाखात)     

अ) �सचंन पाणीपट्ट� थकबाक� (3/2018 अखेर) 37.366 --

(1976-77 त े2017-2018)

--

  (1976-77 त े2017-2018)

1. सन 2017-18 मधील माचर् 2018 पय�त 
एकूण आकारणी

9.947 --

   (1976-77 त े2017-2018)

2. माचर् 2018 पय�त पय�त करावयाची एकूण 
वसूल� (1976-77 त े2017-2018)

2. माचर् 2018 पय�त करावयाची एकूण वसूल�

3. 2017-2018 मधील वसूल�

4. एकूण वसूल�ची टक्केवार�

3. 2017-2018 मध्ये झालेल� वसूल�

4. एकूण वसूल�च ेप्रमाण

�बगर �सचंन पाणीपट्ट� (थकबाक� 3/2018 
अखेर)

1. सन 2017-18 मधील माचर् 2018 अखेर 
एकूण आकारणी

393.476



2

3

एकूण लांबी

(�क.मी.) 1:25 0

1 सा�वत्री (अशंत:) 99.0 काळ, गांधार�, 
कामका  चोळई  

- - -

2 भारजा(अशंत:) 50.0 - - - -

3 वा�शष्ठ� 82.7 वैतरणी नद�, 
जगबडी  डबी  

3794 5654.69 9012.38

4 शास्त्री 67.0 बावनद�, 
कापशी  

3430 6638.00 11172.76

5 काजवी 73.3 पानवळ, 
थोरल�  पाल  

3802 1534.25 1723.55

6 मुचकंूद� 72.6 - 4334 1959.30 2476.30

7 कोदवल� 57.7 - 3348 1908.43 3891.79

8 वाघोटन 85.0 - - - -

अ.क्र उपखो-याच ेनाव उपनद्या मागील 5 वषार्तील 
सरासर� पजर्न्यमान 

(�ममी)

मह�म �वसगर् (क्यूमेक्स)

(1) सह्याद्र� पट्ट�, व त्या उताराचा भाग,
(2) वलाट�,
(3) खलाट�
                    रत्ना�गर� िजल्ह्याचा 25 टक्के भाग ड�गरांनी व्यापलेला आहे.  िजल्ह्याच ेएकंदर भौगो�लक �ेत्र 
8,32,600 हेक्टर आहे.  त्यापैक� लागवडीयोग्य �ेत्र 2,91,300 हेक्टर इतके आहे.  भातशतेी खाल�ल सरासर� �ेत्र 
81,100 हेक्टर आहे.  इतर अन्नधान्याखाल�ल �ेत्र 61,564 हेक्टर आहे.  इतर �पकाखाल�ल �ेत्र 1,38,396 हेक्टर 
आहे व पडीत �ेत्र 1,98,000 हेक्टर आहे.हा िजल्हा 730.00' ते 740.00 पूवर् रेखांश व 160.30' ते 180.00 उ�र 
अ�ांश यामध्ये पसरलेला आहे. रत्ना�गर� िजल्हा हा समुद्रसपाट�पासून 870 मीटर तलांकामध्ये येतो.

                         रत्ना�गर� िजल्हा हा महाराष्ट्राच्या पिश्चम �कनारपट्ट�तील द��ण उ�र पसरलेल्या क�कण
प्रदेशाचा एक भाग आहे.  त्याची द��णो�र लांबी सुमारे 180 �क.मी. असून पूवर् पिश्चम रंुद� ढोबळ मानान ेसरासर� 60
�क.मी. आहे.  या िजल्ह्याच्या द��णेस �सधुंद्गुर् िजल्हा असून उ�रेस रायगड िजल्हा आहे.  पूव�स कोल्हापूर व सातारा
हे िजल्हे आहेत.  रत्ना�गर� िजल्ह्याच ेएकूण �ेत्रफळ 8326 चौ.�क.मी. असून शतेीलायक �ेत्र 2,91,300 हेक्टर असून
एकूण �ेत्राच्या 34 टक्के एवढे आहे.  रत्ना�गर� िजल्ह्यांत एकूण 9 तालुके असून त्यांची नांवे पुढ�ल प्रमाणे आहेत.

(1) मंडणगड, (2) दापोल�, (3) खेड, (4) �चपळूण, (5) गहुागर,(6) संगमेश्वर, (7) रत्ना�गर�, (8) लांजा,
 (9) राजापूर

                    रत्ना�गर� िजल्ह्याची लोकसंख्या 2011 च्या �शरगणतीनुसार 16.15 ल� इतक� आहे.  त्यापैक�
शहरांत रहाणा-या लोकांची संख्या 1,92,141 इतक� आहे.  ग्रामीण लोकसंख्या 15,04,341 इतक� आहे.  लोकसंख्येचे
दर चौ.�क.मी.  प्रमाण 194 इतके आहे.

                 रत्ना�गर� िजल्ह्यातील सवर् नद्या पूवर्-पिश्चम वहातात. सवर् नद्या सह्याद्र�त उगम पावून अरबी
समुद्राला �मळतात.  रत्ना�गर� िजल्ह्यामध्ये एकूण सहा प्रमुख नद्या असून त्यांची लांबी सुमारे 50 ते 55 �क.मी.
इतक� आहे.  प्रमुख नद्यांची नांवे पुढ�ल प्रमाणे आहेत.

िजल्ह्याचा �वस्तार 

नद्या व प्राकृ�तक �वभाग

(1)जगबुडी , 2) वा�शष्ट�,(3) शास्त्री, (4) काजवी, (5) मुचकंुद�, (6) अजुर्ना (कोदवल�)
             सदर िजल्हा हा मुख्य अशा एखाद्या �व�शष्ट खो-यात नसून खाल�ल आठ खो-यांमध्ये वसलेला आहे.

भौगो�लकदृष्टया रत्ना�गर� िजल्ह्याच ेतीन भाग पडतात,
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28%
10%
10%
5%

47%
100%

5

6

आ�दवासी �ेत्र : या िजल्ह्यामध्ये आ�दवासी �ेत्र नाह�.

                रत्ना�गर� िजल्हा हा 2500 मी.मी. ते 6350 मी.मी. समपजर्न्य रेषेमध्ये आहे.  सह्याद्र� पट्ट�मध्ये 
पजर्न्यमान जास्त असत.े  खलाट� या भागांत साधारणपणे 3000 मी.मी. पाऊस पडतो.  सवर्सामान्यपणे मान्सूनचा 
पाऊस जनू ते ऑक्टोबर या कालावधीत पडतो.  जलु ैव ऑगस्ट मध्ये पावसाचे प्रमाण जास्त असत.े  सरासर� वा�षर्क 
पजर्न्यमान 3501 मी.मी. इतके आहे.  रत्ना�गर� िजल्ह्याच्या हवामानात सवर्साधारणपणे आद्रर्ता असत.े  या 
िजल्ह्यामध्ये उन्हाळा, पावसाळा व �हवाळा अस ेतीन ऋतु असतात.  सदर िजल्हा हा समुद्र �कनार्याजवळ 
असल्यामुळे �तन्ह� ऋतुमध्ये �दवसाच्या व रात्रीच्या तपमानांत फारसा फरक पडत नाह�.  समुद्र �कना-याजवळ कमाल 
सरासर� 380 स�ट�ग्रेड व वलाट� व सह्याद्र� भागात 400 स�ट�ग्रेड पयर्न्त असत.े  समुद्राच्या सा�नध्यामुळे या 
िजल्ह्यामध्ये दमट हवामान असत.े

पजर्न्यमान व पीक पाणी

एकूण :

रत्ना�गर� िजल्ह्यातील प्रमुख �पके व त्यांची एकूण �पकाखाल�ल �ेत्राशी टक्केवार� खाल�ल प्रमाणे आहे.

1) भात
2) नाचणी, वर� इत्याद�
3) भाजीपाला व  फळे आ�ण मसाल्याची �पके
4) डाळी व तेल�बया
5) इतर �पके

अवषर्ण प्रवण �ेत्र : या िजल्ह्यात अवषर्ण प्रवण �ेत्र नाह�.
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अ.क्र. कालावधी मोठे प्रकल्प मध्यम प्रकल्प लघु प्रकल्प 
को.प.बं.सह

उपसा �सचंन 
योजना

एकूण

संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या
�सचंन �ेत्र �सचंन �ेत्र �सचंन �ेत्र �सचंन �ेत्र �सचंन �ेत्र

1 प�हल� योजना (1951-
56)

7

2 दसुर� योजना 
(1956-61)

3 �तसर� योजना (1961-
66)

4 तीन वा�षर्क योजना
1966-67
1967-68
1968-69

5 चौथी योजना
 (1969-74)

6 पाचवी योजना (1974-
1978) 8 8

687 687
7 दोन वा�षर्क योजना

1978-79 12 12
1256 1256

1979-80 14 14
1378 1378

8 सहावी योजना 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
सातवी येाजना 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

योजनापूवर् व पंचवा�षर्क योजना�नहाय हाती घेतलेले प्रकल्प व त्यामुळे 
�सचंनाखाल� येणारे �ेत्र याचा तपशील व पंचवा�षकर्  योजनावार झालेल्या खचार्चा 
तपशील.

पंचवा�षर्क योजनावार हाती घेतलेले प्रकल्प व त्यामुळे �सचंनाखाल� येणारे �ेत्र याचा तपशील.
आजपय�तच्या पंचवा�षर्क येाजनेच्या कालावधीमध्ये �नमार्ण झालेल्या �सचंन �मतेचा तपशील खाल� देण्यांत आला आहे. 
(राज्यस्तर�य योजना)

दोन वा�षर्क योजना



आठवी योजना 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

2050 3551 5601
24 1996-97 -- 1 35 36

2050 3663 5713
नववी योजना 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

दहावी योजना 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
अकरावी योजना 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
बारावी योजना 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

43 2015-2016 4 107 111
3522 22671 26193

44 2016-2017 4 107 111
3522 22671 26193

ट�प :- वर�ल तक्त्यातील अ.क्र. 3 त े6 मधील प्रकल्पांच्या संख्येच्या अनुषंगान ेयोजना�नहाय तपशील  प�र�शष्ट 3 येथे 
जोडला आहे.



अ.क्र. वषर् मोठे प्रकल्प मध्यम प्रकल्प ल.पा.योजना उपसा �सचंन 
योजना

एकूण संख्या

संख्या संख्या संख्या संख्या खचर्
खचर् खचर् खचर् खचर्

1 2 3 4 5 6 7
प�हल� योजना

(1951-56)
दसुर� योजना
(1956-61)
�तसर� योजना
(1961-66)

4 तीन वा�षर्क योजना 
1966,67,68

-- -- -- -- --

चौथी योजना
1969-1974
पाचवी योजना
1974-78

1 21 22
128.6 69.63 198.23

सहावी योजना 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

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

दोन वा�षर्कयोजना

2 26 28
99.1 302.49 401.59

2 25 27
108.25 390.37 498.62

आठवी योजना

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

23 1995-96 --
--

24 1996-97 --
--

21 1993-94 --
--

22 1994-95 --
--

19 1991-92 --
--

20 1992-93 --
--

17 1989-90 --
--

18 1990-91 --
--

15 1987-88 --
--

16 1988-89 --
--

13 सातवी योजना 
1985-86

--
 --

14 1986-87 --
--

11 1983-84 --
--

12 1984-85 --
--

9 1981-82 --
--

10 1982-83 --
--

7 वा�षर्क योजना 
1978,79,80

-- --

8 -- --

6 उपलब्ध नाह�

5 उपलब्ध नाह�  

3 -- -- -- -- --

-- -- -- --

2 -- -- -- -- --

पचंवा�षर्क योजनांवर झालेल्या खचार्चा तपशील   (रु.लाखात)

1 --



नववी योजना

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

दहावी योजना

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

अकरावी योजना

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

बारावी योजना

4 107 111
3281 66795 70076

2013-2014 4 107 111
3281 66795 70076

4 107 111
3463 67001 70464

4 107 111
3660 69113 72773

4 107 111
3660 69113 72773

41

42 2014-2015

43 2015-2016

39 2011-2012 --
--

40 2012-2013 --

--

2016-2017

37 2009-2010 --
--

38 2010-2011 --
--

35 2007-2008 --
-- 55   8847.00

36 2008-2009 --
-- 62   

25810.40

33 2005-2006 --
--

34 2006-2007 --
--

31 2003-2004 --
--

32 2004-2005 --
--

29 2001-2002 --
--

30 2002-2003 --
--

27 1999-2000 --
--

28 2000-2001 --
--

25 1997-98 --
--

26 1998-99 --
--

44
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ठाण ेपाटबंधारे मंडळ, ठाणे

1 जल�वद्युत प्रकल्प  :

2

अ.क्र. िजल्ह्याचे नांव एकूण 
प्रकल्प

वीज �न�मर्ती 
�मता मे.वॅट

1) रत्ना�गर� 17 239.198
एकूण : 17 239.198

3

4

अ.क्र. जल�वद्युत प्रकल्पाचे नांव तालुका प्रकल्पाची 
स्था�पत �मता 
(मे.वॅट)

भारगुणक टक्के अंदािजत वा�षर्क 
वीज�न�मर्ती 
(द.ल.यु�नटस)्

प्रकल्पाची सद्य:िस्थती

1 2 3 4 5 6 7
1) न्यू मांडवे ल.पा. प्रकल्प खेड 0.425  --  -- धरण 40% पुणर् 

पाणीसाठा झालेला नाह�
2) �पपंळवाडी ल.पा.पकल्प खेड 0.400  --  -- धरण 100% पुणर्
3) गडनद� मध्यम प्रकप संगमेश्वर 1.6  --  -- धरण95% पुणर्
4) जामदा मध्यम प्रकल्प राजापूर 2.00  --  -- धरण25% पुणर् पाणीसाठा 

झालेला नाह�

सव��ण व अन्वेषण

अ) बांधकाम सुरु असलेले जल�वद्युत प्रकल्प -- 4 (सोबतच्या प्रपत्राप्रमाणे आहेत.)
ब) अन्वेषणाखाल� असलेले जल�वद्युत प्रकल्प --13 (सोबतच्या प्रपत्राप्रमाणे आहेत.)

क�कण प्रदेशातील जल�वद्युत प्रकल्पांच्या सव��ण व अन्वेषणाच्या कामासाठ� ठाण ेपाटबंधारे मंडळ, ठाण ेया मंडळाच्या अ�धपत्याखाल� 
जल�वद्युत प्रकल्प अन्वेषण �वभाग क्र.1, भातसानगर हा �वभाग व 4 उप�वभाग ( सावंतवाडी, देवरुख, कोलाड व भातसानगर येथे ) कायर्रत 
आहेत.

रत्ना�गर� िजल्ह्यातील जल�वद्युत प्रकल्पांच्या सव��ण व अन्वेषणाच्या कामाची सद्य:िस्थती पुढ�ल प्रमाण ेआहे.
अ) बांधकाम सुरु असलेले जल�वद्युत प्रकल्प  :

सव��ण व अन्वेषणाखाल�ल जल�वद्युत प्रकल्पाची िजल्हावार मा�हती खाल� �दलेल्या तक्त्याप्रमाणे आहे.

जल�वद्युत प्रकल्प अन्वेषण �वभाग क्र.1, भातसानगर (ठाणे) या �वभागाच्या अ�धपत्याखाल� रत्ना�गर� व �सधंुदगुर् िजल्ह्यातील
जल�वद्युत प्रकल्पाचे सव��ण व अन्वेषणाचे काम चालू आहे.

जल�वद्युत प्रकल्पांचा बहृत आराखडा
पिश्चम वाह�नी नद्यांवर�ल संभाव्य जल�वद्युत प्रकल्पांचा बहृत आराखडा माचर् 1984 मध्ये जल�वद्युत प्रकल्प मंडळ, ठाणे यांनी तयार
केला आहे.  प्राथ�मक ढोबळ अंदाजानुसार स्वतंत्र जल�वद्युत प्रकल्प जल �सचंनाच्या धरणाच्या पायथ्याशी करावयाचे प्रकल्प यांच्यापासून
तयार होणार� �वद्युत �मता खाल�ल प्रमाणे आहे.

शेरा

उदंचन जल�वद्युत प्रकल्प व कालव्याच्या प्रपातावर�ल प्रकल्प �वचारांत 
घेतलेले नाह�त.

जल�वद्युत प्रकल्प



अ.क्र. जल�वद्युत प्रकल्पाचे नांव तालुका प्रकल्पाची 
स्था�पत �मता 
(मे.वॅट)

भारगुणक टक्के अंदािजत वा�षर्क 
वीज�न�मर्ती 
(द.ल.यु�नटस)्

प्रकल्पाची सद्य:िस्थती

1 2 3 4 5 6 7
1 कारभाटले (शृंगारपूर) 

संगमेश्वर जल�वद्युत प्रकल्प
संगमेश्वर 5 मे. वॅट 25.098 21.63 प्रकल्प अव्यवहायर् होत 

असल्याने दप्तर� दाखल 
करण्यात आला आहे.

2 माल�श्वर ज.�व.प्र.टप्पा-1 संगमेश्वर 27 मे.वॅट 20 47.868 प्रकल्पाचे �ेत्र चांदोल� 
अभयारण्यात येत असल्याने 
सदर �ेत्र व प्रकल्पाचे फायदे 
यांची तुलनात्मक अभ्यास 
करण्यात आला आहे. 
�वभागाच्या सव��ण 
प्रस्तावास मुख्य वन संर�क 
(वन्यजीव) नागपूर यांनी 
मंजूर� नाकारल� आहे.

3 माल�श्वर उदंचन योजना संगमेश्वर 1200 मे.वॅट 25 -- प्रकल्पाचे उध्वर् धरण �ेत्र 
चांदोल� उभयारण्यांत येत 
असल्याने सव��ण 
परवानगी प्रस्ताव 
मंजूर�साठ� वनत्यान्यास 
सादर. मुख्य वन संर�ण, 
नागपूर यांनी सव��णास 
मंजूर� �दल� नाह�.

माल�श्वर जल�वद्युत प्रकल्प 
टप्पा-2
(बाव ज.�व.प्र.टप्पा-1)

5 बाव जल�वद्युत प्रकल्प टप्पा-
2

संगमेश्वर 37 25 81 या प्रकल्पाचा प्राथ�मक 
अन्वेषण अहवाल तयार 
करण्यात आला आहे. सदर 
प्रकल्प एन.् एच.्पी.सी. कडे 
हस्तांतर�त करण्यांत आला 
आहे.

6 नागासर� ज.�व.प्र. �चपळूण 10 मे.वॅट 25.443 22.71 प्रकल्प अव्यवहायर् होत 
असलयाने दप्तर� दाखल 
करण्यात आला आहे.

7 जावरा ज.�व.प्रकल्प लांजा 10 मे.वॅट 20 28.94 प्रकल्प अव्यवहायर् होत 
असलयाने दप्तर� दाखल 
करण्यात आला आहे.

8 सहानवाडी ज.�व.प्रकल्प गुहागर 0.4 -- -- प्राथ�मक अन्वेषण �टप्पणी 
पुनश्च: �वभागीय 
कायार्लयास मंजूर�साठ� 
सादर करणेत आल� आहे.

9 गायमुख ज.�व.प्रकल्प संगमेश्वर 0.8 -- -- --”--
10 क�ट ज.�व.प्रकल्प लांजा 2.6 -- -- --”--
11 कंुडी ज.�व.प्रकल्प संगमेश्वर 4.25 -- -- --”--
12 वाघ्रट ज.�व.प्रकल्प लांजा 0.55 -- -- --”--
13 मराठवाडी ज.�व.प्रकल्प लांजा 0.12 -- -- --”--

ब) अन्वेषणाखाल� असलेले जल�वद्युत प्रकल्प
रत्ना�गर� िजल्ह्यातील जल�वद्युत प्रकल्पांच्या सव��ण व अन्वेषणाच्या कामाची सद्य:िस्थती

4 संगमेश्वर 18 मे.वॅट 25 37.05 प्रकल्पाचा प्राथ�मक 
अन्वेषण अहवाल तयार 
करणेत आला आहे. सदर 
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कायर्कार� अ�भयंता, 
खारभूमी �वकास �वभाग, 

ठाणे

कायर्कार� अ�भयंता, 
खारभूमी स.व अ. 

�वभाग पेण

कायर्कार� अ�भयंता, द. र. खारभूमी 
�वकास �वभाग, रत्ना�गर�

कायर्कार� अ�भयंता,  
�स.ं खारभूमी �वकास 
�वभाग़, �सधंुदगुर्नगर�

 ={É Ê´É¦ÉÉMÉ   ={É Ê´É¦ÉÉMÉ

उप�वभागीय अ�भयंता उप�वभागीय अ�भयंता सहाय्यक अ�भ.शे्रणी-१/उप�वभागीय 
अ�धकार�

 उप�वभागीय अ�धकार�

खा.भू. �व.उ.�व. �भवंडी (कळवा) खा.भु.�व.उ.�व.अ�लबाग खा.भु.�व.उ.�व. रत्ना�गर� खा.भु.�व.उ.�व. व�गलुार्

खा.भू. �व.उ.�व. �वरार खा.भु.स. व अ.�व.उ.�व. पेण खा.भु. �व.उ. �व. लांजा खा.भु.�व.उ.�व.कणकवल�

खा.भू. �व.उ.�व.वसई खा.भु.स. व अ.�व.उ.�व. श्रीवधर्न खा.भु. �व.उ. �व. �चपळूण खा.भु.स. व अ.�व.उ.�व.तरळा

खा. भ. स.व अ.उ.�व. पालघर खा.भु.�व.उ.�व. मुरुड खा.भु. �व.उ. �व. खेड

खा.भु.�व.उ.�व. माणगाव

खारभूमी �वकास योजनांची मा�हती जून 2018 पय�त

      ठाणे, रायगड, रत्ना�गर�, �सधंुदगुर् िजल्ह्यातील लहान-मोठ्या खाड्यांच्या काठावर खारज�मनी वसलेल्या आहेत. 
रत्ना�गर� िजल्ह्यातील खार ज�मनींची व्याप्ती सुमारे 6794 हेक्टर इतक� आहे.

सदर �े�त्रय काम करण्यासाठ� �वभागाच्या अ�धपत्याखाल� खाल�ल प्रमाणे कायार्लये कायर्रत आहेत.

खारभूमी �वकास मंडळाची रचना दशर्�वणारे �ववरणपत्र

�वभाग

प्रकल्प संचालक व अ�ध�क अ�भयंता, खारभूमी �वकास मंडळ, ठाणे

उप�वभाग उप�वभाग उप�वभाग उप�वभाग

vivaran patra 14



पूणर् बांधकामाधीन(
प्रगतीपथावर)

एकूण

1 2 3 4 5 7
भ�वष्यात पूणर् 
करावयाच्या 
योजना

कांदळवनामुळे 
अव्यवहायर् 
योजना

मापदडांत न 
बसणा-या 
खारभुमी 
योजना

1 खारभूमी �वकास 
उप�वभाग रत्ना�गर� रत्ना�गर� 28 5 3 5 1 42

रत्ना�गर� 6 0 0 1 0 7
लांजा 1 0 0 0 0 1
राजापूर 18 2 1 6 1 28
�चपळूण 9 1 1 3 3 17
खेड 6 0 0 0 0 6

गुहागर 3 0 2 9 7 21
संगमेश्वर 0 1 0 0 2 3
खेड 2 0 0 1 0 3

दापोल� 8 0 1 12 1 22
मंडणगड 4 0 2 14 0 20

एकूण 85 9 10 51 15 170

6

2 खारभूमी �वकास 
उप�वभाग लांजा

3 खारभूमी �वकास 
उप�वभाग �चपळूण

4 खारभूमी �वकास 
उप�वभाग खेड

खारभूमी �वकास योजना
िजल्हा - रत्ना�गर�

                         खारभूमी �वकास योजनांची मा�हती 2018
      या िजल्हयातील लहान मोठया खाडयांच्या काठावर खार ज�मनी वसलेल्या आहेत.या िजल्हयातील खार ज�मनीची व्याप्ती सुमारे 
6794 हेक्टर इतक� आहे.सद्यिस्थतीत 85 खारभुमी योजना पुणर् असुन 3757 हेक्टर �ेत्र संर��त झालेले आहे.

    सदर �े�त्रय काम करण्यासाठ� मा. प्रकल्प संचालक व अधी�क अ�भयंता खारभूमी �वकास मंडळ  ठाणे मंडळाच्या  अ�धपत्याखाल�ल 
द��ण रत्ना�गर� खारभूमी �वकास �वभाग   रत्ना�गर�च्या अ�धपत्याखाल�ल, खाल�लप्रमाणे उप�वभागीय कायार्लये  कायर्रत आहेत.

अ. क्र. उप�वभागाचे नांव तालुका योजनांची संख्या
भ�वष्यकाल�न /कांदळवनामुळे 

अव्यवहायर्/मापदडांत न बसणा-या  योजना



अ. क्र. योजनाबाबतचा तपशील संख्या पुन:प्रा�पत �ेत्र (हेक्टर)

1 बहृत आराखडयाप्रमाणे एकूण योजना (अ. क्र. 2,3,4,5,6,) 170 6794.00
बांधकाम पूणर् झालेल्या योजना
अ)  बोडर्काल�न (प�र�शष्ट 1) 25 1267

ब)  राज्य�नधी आ�थर्क योजना (प�र�शष्ट 2) 29 1219

क)  युरो�पयन आ�थर्क सामुदायाखाल�ल योजना (प�र�शष्ट 3) 18 830

ड)  इतर(नाबाडर्) (प�र�शष्ट 3 अ) 13 441

एकूण 85 3757

बांधकाम चालू असलेल्या योजना
अ)  युरो�पयन आ�थर्क सामुदायाखाल�ल  योजना 0 0

ब)  इतर(नाबाडर्)  (प�र�शष्ट 4) 8 445

क)  राज्य�नधी आ�थर्क योजना   (प�र�शष्ट 4-ब) 1 8.99

एकूण 9 454

4 प्रशासक�य मान्यता प्राप्त परंतु आ�थर्क तरतूद नसलेल्या 
योजना 0 0

5 नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना 0 0

6
भ�वष्यकाल�न योजना  प्रस्ता�वत योजना        (भ�वष्यात पूणर्  
करावयाच्या योजना)  (प�र�शष्ट 5) 10 497.00

6  (कांदळवनामुळे अव्यवहायर् योजना)   (प�र�शष्ट 6अ) 51 1482.00

7  (मापदडांत न बसणा-या  खारभुमी योजना)   (प�र�शष्ट 6 ब) 15 317.00

                         
    प्रमा�णत करण्यात येते क�, द��ण रत्ना�गर� खारभूमी �वकास �वभाग रत्ना�गर� या �वभागाची िजल्हा पुिस्तका 
�वभागीय स्तरावर श्रीमती आर. डी. साठे. क�नष्ठ अ�भयंता यांनी तयार केले असून ते बरोबर आहे.

मा�हती तयार करणार

     (श्रीमती आर. डी. साठे)
  क�नष्ठ अ�भयंता     द��ण रत्ना�गर� खारभूमी �वकास �वभाग 
                                                          
                                                   

कुवारबांव रत्ना�गर�

 िजल्हयातील खारभूमी �वकास योजनांची जनू 2018 अखेरची सदयिस्थती खाल�लप्रमाणे आहे.

2

3

                                   प्रमाणपत्र

(एस.आर.�शदें)
कायर्कार� अ�भयंता

sadhyastiti 16
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अ.क्र
.

खारभमूी योजनेच े
नाव

तालकुा पनु:प्रा�पत �ेत्र शरेा

1 आडे दापोल� 35 वगळणेस प्रस्ता�वत

2 सोनगाव खेड 42
3 धामणदेवी खेड 30
4 फडके खेड 34
5 र�दळे खेड 15
6 सवणस-तुबंाड खेड 57 नतुनीकरणासाठ� प्रस्ता�वत

7 �शरळ �चपळूण 40
8 पेढे परशरुाम �चपळूण 43
9 जांभळुक�डा �चपळूण 27
10 कालसु्त�ेभले �चपळूण 128
11 �चवेल� �चपळूण 45
12 गोवळकोट �चपळूण 84 वगळणेस प्रस्ता�वत

13 बसणी रत्ना�गर� 42
14 �चचंखर� रत्ना�गर� 45
15 गणेशगळेु रत्ना�गर� 12
16 मालगुडं रत्ना�गर� 99
17 कुणगे रत्ना�गर� 11
18 �नव�डी रत्ना�गर� 30
19 नां�दवडे रत्ना�गर� 38
20 वरवडे रत्ना�गर� 49
21 कोळंबे रत्ना�गर� 34
22 नाटे राजापरू 94
23 वाडापाल्ये राजापरू 16
24 अणसरेु बाकाळे राजापरू 166
25 सागवे राजापरू 51

एकूण 1267

प�र�शष्ट-1
बोडर्काल�न पणूर् खारभमूी योजना

board 17
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अ.क्र. खारभूमी योजनेच ेनाव तालुका पुन:प्रा�पत �ेत्र शेरा
1 दा�भळ दापोल� 9 1984
2 गो�वदंशेतवाडी दापोल� 32 1996
3 आंजल� दापोल� 27 2006
4 मालवी दापोल� 16 2011
5 पालशेत गुहाग़र 26 2005
6 कोतवल� खेड 41 1989
7 मुसलमान वाडी क्र. 2 �चपळूण 48 1989
8 झाडगाव रत्ना�गर� 9 1984
9 कलार् (क�र बांध) रत्ना�गर� 75 1984
10 काळबादेवी रत्ना�गर� 23 1984
11 वाडासड्ये (धामेळे) रत्ना�गर� 21 1987
12 पावस(ब) रत्ना�गर� 29 1991
13 काजरवाडी रत्ना�गर� 22 1991
14 भाट�वाडी रत्ना�गर� 49 1993
15 गावड ेआंबेरे् रत्ना�गर� 165 1999
16 वाड�म-या रत्ना�गर� 146 2001
17 केळ्ये रत्ना�गर� 10 2002
18 चाफेर�- कासार� रत्ना�गर� 235 2003
19 गुरववाडी न ं1 रत्ना�गर� 16 2004
20 गोळप रनपार रत्ना�गर� 31 2006
21 सड्ये रत्ना�गर� 24 2006
22 डोल� रत्ना�गर� 21 2007
23 नेवरे �चचंवणे रत्ना�गर� 26 2013
24 हच� लांजा 26 1991
25 हमदरेमळा राजापूर 10 1986
26 होळी राजापूर 14 2005
27 भराडवेा्डी राजापूर 31 2005
28 आंबोळगड राजापूर 20 2006
29 पडवे राजापूर 17 2013

एकूण 1219

प�र�शष्ट-2
राज्य�नधी अंतगर्त पूणर् खारभूमी योजना

rajyanidhi 18



अ.क्र. खारभमूी योजनेच े
नाव

तालकुा पनु:प्रा�पत �ेत्र शरेा

1 वेळास मडंणगड 25 1990
2 �शपोळे मडंणगड 21 1990
3 पणदेर� मडंणगड 64 1991
4 वेसवी कांटे मडंणगड 60 1997
5 रेमजेवाडी खेड 39 1991
6 ब�हरवल� खेड 45 1996
7 नरवण गहुागर 59 1989
8 करंबवणे �चपळूण 58 1995
9 पावस (अ) रत्ना�गर� 28 1993

10 गांवखडी रत्ना�गर� 55 1994
11 उंबरवाडी रत्ना�गर� 24 1995
12 गांग्रई �चपळूण 42 2002
13 वाडावेत्ये राजापरू 24 1986
14 माडबन राजापरू 54 1986
15 कुवेशी राजापरू 17 1991
16 क�डसर (ब)ु राजापरू 128 1991
17 �चचंाड राजापरू 53 1992
18 क�डसर (खु) राजापरू 34 1994

एकूण 830

प�र�शष्ट-3
ई.ई.सी. टप्पा-1 अंतगर्त पणूर् खारभमूी योजना

EEC 19



अ.क्र
.

खारभमूी योजनेच ेनाव तालकुा पनु:प्रा�पत �ेत्र 
(हेक्टर)

शरेा योजना पणूर् 
झाल्याचे वषर्

1 मरुुगवाडी रत्ना�गर� 23.00 नाबाडर् 19  अतंगर्त पणूर् 
झालेल्या योजना 2013

2 जुवे जैतापरू राजापरू 168.00 नाबाडर् 16  अतंगर्त पणूर् 
झालेल्या योजना 2013

3 हेदवी गहुागर 45.00 नाबाडर् 16  अतंगर्त पणूर् 
झालेल्या योजना 2013

4
�शगवणवाडी दापोल� 19.34 नाबाडर् 17  अतंगर्त पणूर् 

झालेल्या योजना 2013

5 रनपार रत्ना�गर� 7.00 नाबाडर् 17  अतंगर्त पणूर् 
झालेल्या योजना 2013

6
वाघोल� रत्ना�गर� 35.60 नाबाडर् 17  अतंगर्त पणूर् 

झालेल्या योजना 2016

7 मजगांव रत्ना�गर� 35.00 नाबाडर् 17  अतंगर्त पणूर् 
झालेल्या योजना 2013

8
केळशी दापोल� 24.90 नाबाडर् 17  अतंगर्त पणूर् 

झालेल्या योजना 2013

9
गणपतीपळेु रत्ना�गर� 12.37 नाबाडर् 20  अतंगर्त पणूर् 

झालेल्या योजना 2016

10 पडव ेबाणेवाडी राजापरू 11.00 नाबाडर् 20  अतंगर्त पणूर् 
झालेल्या योजना 2016

11
�वल्य ेक�डवाडी राजापरू 16.00 नाबाडर् 20  अतंगर्त पणूर् 

झालेल्या योजना 2016

12
कोळंब ेबागवाडी रत्ना�गर� 21.00 नाबाडर् 16 अतंगर्त पणूर् 

झालेल्या योजना 2013

13
�शरवणे दा�भळ दापोल� 23.00 नाबाडर् 19अतंगर्त पणूर् 

झालेल्या योजना 2019

एकूण 441.21

प�र�शष्ट -3 (अ)

नाबाडर् अतंगर्त पूणर् झालेल्या न�वन खारभू�म योजना



अ.क्र
.

खारभमूी योजनेच ेनाव तालकुा पनु:प्रा�पत �ेत्र 
(हेक्टर)

शरेा योजना पणूर् 
झाल्याचे वषर्

1 वाडापाल्ये राजापरू 26 नाबाडर् 16  अतंगर्त पणूर् 
झालेल्या योजना 2013

2 �चवेल� �चपळूण 44 नाबाडर् 19  अतंगर्त पणूर् 
झालेल्या योजना 2013

3 सोनगांव �चपळूण 42 नाबाडर् 19 अतंगर्त पणूर् 
झालेल्या योजना 2014

4 वेसवीकांटे मडंणगड 60 नाबाडर् 19अतंगर्त पणूर् 
झालेल्या योजना 2015

5 गणेशगळेु रत्ना�गर� 12.2 नाबाडर् 20  अतंगर्त पणूर् 
झालेल्या योजना 2016

6 पेढे पशुर्राम �चपळूण 43 नाबाडर् 19  अतंगर्त पणूर् 
झालेल्या योजना 2017

7 �चचंखर� रत्ना�गर� 45.00 नाबाडर् 21  अतंगर्त पणूर् 
झालेल्या योजना 2019

एकूण 272.20

प�र�शष्ट -3 (ब)

नाबाडर् अतंगर्त नुतनीकरणामध्ये पूणर् झालेल्या खारभू�म योजना



अ.क्र. खारभमूी योजनेच ेनाव तालकुा पनु:प्रा�पत �ेत्र शरेा

1 �शरगांव रत्ना�गर�
74 काम सरुु करणेत आले होत.े कांदळवनामळेू वन 

खात्यान ेकाम बदं केल ेअहे. (नाबाडर् 16)

2 जांभळूवाडी �चपळूण 84 काम प्रगतीपथावर आहे (नाबाडर् 16)

3 �मरवणे रत्ना�गर�
६९ कांदळवन व शतेक-यांच े�वरोधामळेू काम बदं 

आहे (नाबाडर् 17)

4 मांजरे सगंमेश्वर 80 काम प्रगतीपथावर आहे (नाबाडर् 17)

5 दळेजैतापरू राजापरू 54 काम प्रगतीपथावर आहे (नाबाडर् 17)

6 देऊड अ रत्ना�गर� 25 काम प्रगतीपथावर आहे (नाबाडर् 19)

7 कंुभवडे राजापरू 47 काम प्रगतीपथावर आहे (नाबाडर् 19)

8 �शरगांव ( शटेयेवाडी) रत्ना�गर� 12 काम प्रगतीपथावर आहे (नाबाडर् 20)

एकुण 445

अ.क्र. खारभमूी योजनेच ेनाव तालकुा पनु:प्रा�पत �ेत्र शरेा

अ.क्र. खारभमूी योजनेच ेनाव तालकुा पनु:प्रा�पत �ेत्र शरेा

1 आडी खामकरवाडी रत्ना�गर� 8.99 काम प्रगतीपथावर आहे (राज्य�नधी)

एकुण 8.99

 रािज्य�नधी अंतगर्त प्रगतीपथावर�ल खारभूमी योजना

प�र�शष्ट - 4
 नाबाडर् अंतगर्त प्रग�तपथावर�ल खारभमूी योजना

प�र�शष्ट - 4 (अ)
नाबाडर् अंतगर्त नतुनीकरणामध्ये प्रगतीपथावर खारभमूी योजना

�नरंक

प�र�शष्ट - 4 (ब) 



अ.क्र. खारभूमी योजनेचे नाव तालुका संर��्त �ेत्र (हेक्टर)

1

पेवे-उंबरशेत मंडणगड 55
2 आंबवल� मंडणगड 36
3 लाडघर दापोल� 26
4

कारुळ (�वसापूर) गुहागर
34

5 भातगाव गुहागर 141
6 वाघीवर न.ं 1 �चपळूण 13
7

कासारवेल� रत्ना�ग़र� 38
8

पोम�डी खुदर् रत्ना�ग़र� 40
9

सोमेश्वर रत्ना�ग़र� 104

10
उपळे राजापुर 10

एकूण 497

प�र�शष्ट-5
प्रस्ता�वत योजना

(भ�वष्यात पूणर् करावयाच्या योजना)

prastavit & kandalvan  23



अ.क्र. खारभूमी योजनेचे नाव तालुका संर��त �ेत्र शरेा

1 कारेवाडी मंडणगड 48 कांदळवन बाधीत
2 जावळी मंडणगड 60 कांदळवन बाधीत
3 उमरोल� मंडणगड 81 कांदळवन बाधीत
4 म्हाप्रळ मंडणगड 59 कांदळवन बाधीत
5 पडवे मंडणगड 23 कांदळवन बाधीत
6 आडी मंडणगड 38 कांदळवन बाधीत
7 आंबवणे मंडणगड 36 कांदळवन बाधीत
8 �शवगाव मंडणगड 10 कांदळवन बाधीत
9 �कंगटघर मंडणगड 24 कांदळवन बाधीत
10 �नगडी मंडणगड 21 कांदळवन बाधीत
11 भातघर मंडणगड 11 कांदळवन बाधीत
12 बोरखत मंडणगड 17 कांदळवन बाधीत
13 गोठे मंडणगड 13 कांदळवन बाधीत
14 वेरळ मंडणगड 41 कांदळवन बाधीत
15 कोट्या दापोल� 44 कांदळवन बाधीत
16 उ�बंर दापोल� 18 कांदळवन बाधीत
17 आंबवणे दापोल� 44 कांदळवन बाधीत
18 पाडले दापोल� 5 कांदळवन बाधीत
19 तलवाडी दापोल� 10 कांदळवन बाधीत
20 मुसलमानवाडी दापोल� 25 कांदळवन बाधीत
21 दाभोळ दापोल� 70 कांदळवन बाधीत
22 उसगांव दापोल� 35 कांदळवन बाधीत
23 उंबरघर दापोल� 13 कांदळवन बाधीत
24 सालवाडी दापोल� 10 कांदळवन बाधीत
25 आडे दापोल� 35 कांदळवन बाधीत
26 क�गळे दापोल� 24 कांदळवन बाधीत

प�र�शष्ट 6 अ
   कांदळवनामुळे अव्यवहायर् योजना

prastavit & kandalvan  23



27 मधला मोहल्ला गुहागर 75 कांदळवन बाधीत
28 मुसलमानवाडी गुहागर 4 कांदळवन बाधीत
29 टेटलस गुहागर 50 कांदळवन बाधीत
30 वेलदरू गुहागर 35 कांदळवन बाधीत
31 डाफळेवाडी गुहागर 41 कांदळवन बाधीत
32 बुंदेल बदर गुहागर 19 कांदळवन बाधीत
33 कवटेवाडी गुहागर 48 कांदळवन बाधीत
34 डूगवाडी गुहागर 16 कांदळवन बाधीत
35 सांबरवाडी गुहागर 28 कांदळवन बाधीत
36 ब्राम्हणवाडी �चपळूण 15 कांदळवन बाधीत
37 वाघीवर न.ं 2 �चपळूण 15 कांदळवन बाधीत
38 भोईवाडी �चपळूण 26 कांदळवन बाधीत
39 खोतवाडी खेड 41 कांदळवन बाधीत
40 खार�ववाडी रत्ना�गर� 28 कांदळवन बाधीत
41 कोल�सरे रत्ना�गर� 25 कांदळवन बाधीत
42 �शरगाव गांगुड� रत्ना�गर� 10 कांदळवन बाधीत
43 वाडा दा�भळ रत्ना�गर� 32 कांदळवन बाधीत
44 गुरववाडी न ं2 रत्ना�गर� 30 कांदळवन बाधीत
45 टाकळे रत्ना�गर� 25 कांदळवन बाधीत
46 वाडा �तवरे राजापूर 25 कांदळवन बाधीत
47 सोगमवाडी राजापूर 15 कांदळवन बाधीत
48 वाडा वाघ्रण राजापूर 12 कांदळवन बाधीत
49 वाक� राजापूर 15 कांदळवन बाधीत
50 ननारवाडी (नानुरगाव) राजापूर 15 कांदळवन बाधीत
51 करेल राजापूर 22 कांदळवन बाधीत

prastavit & kandalvan  23



52 पंचनद� कोलथरे दापोल� 22 मापदंडात बसत नाह�
53 अंजनवेल गुहागर 35 मापदंडात बसत नाह�
54 भंडारवाडी गुहागर 10 मापदंडात बसत नाह�
55 भंडार रो�हले गुहागर 10 मापदंडात बसत नाह�
56 तवसाळ गुहागर 5 मापदंडात बसत नाह�
57 कोतवलवाडी गुहागर 5 मापदंडात बसत नाह�
58 कारुटवाडी गुहागर 10 मापदंडात बसत नाह�
59 ओझरवाडी गुहागर 13 मापदंडात बसत नाह�
60 मुसलमानवाडी न ं1 �चपळूण 39 मापदंडात बसत नाह�
61 उगवतेवाडी �चपळूण 20 मापदंडात बसत नाह�
62 केतक� �चपळूण 23 मापदंडात बसत नाह�
63 हातीस रत्ना�गर� 20 मापदंडात बसत नाह�
64 दांडा आडीवडे राजापूर 60 मापदंडात बसत नाह�
65 करजुवे संगमेश्वर 25 मापदंडात बसत नाह�
66 माखजन संगमेश्वर 20 मापदंडात बसत नाह�

एकूण �ेत्र 1799

मापदडांत न बसणा-या  खारभुमी योजना

प�र�शष्ट 6 ब
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प�र�शष्ट-1



अ.क्र. प्रकल्पाच ेनाव खो-याच ेनांव अद्यावत अद्यावत �कंमत �द. 31/3/18 �द.1/4/18 प्रकल्पीय �सचंन जून-2018 एकूण एकूण शेरा

प्रशासक�य रु. कोट�त अखेर पय�त रोजी उवर्�रत �मता (पणूर् ) अखेर �नमार्ण पाणीसाठा उपयुक्त
मान्यता प्राप्त (पणूर् प्रकल्पांची) झालेला खचर् कामाची अंदािजत प्रकल्पांची झालेल� �सचंन (Gross पाणीसाठा �सचंना �पण्याच्या औदयो�गक
�कंमत/वषर् 1/4/18 च्या (ईट�पीसह) �कंमत. (हे.) पीका �मता Storage) (Live कर�ता पाणी वापरासाठ�

(कोट� पातळीवर) (अद्ययावत दरानी) खाल�ल �ेत्र (हेक्टसर्) (दलघमी) Storage) (दलघमी) परुवठया (दलघमी)
रुपयात) (कोट� रुपयात) पीकाखाल�ल (दलघमी) कर�ता

(पणुर् प्रकल्पांची) (इट�पीसह) �ेत्र (दलघमी)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 +)  पूणर् झालेले प्रकल्प
अ- 1 मोठे प्रकल्प  �नरंक
एकूण अ -1  �नरंक

अ-2 मध्यम प्रकल्प
नातवूाडी ता. 

खेड वा्�शष्ट� 6.37/ 
1976-77 37.62 37.62

 �नरंक

2050(मुळ)/ 
3998(�पकाऊ

)
3998 28.08 27.23 25.00 2.230 0

एकूण अ -2
वा्�शष्ट� 6.37/ 

1976-77
37.62/01-
04-2016 37.62

 �नरंक

2050(मुळ)/ 
3998(�पकाऊ

)
3998 28.08 27.23 25.00 2.230 0

¤É)

ब-1 मोठे प्रकल्प  �नरंक
एकूण ब-1  �नरंक

(बांधकाम चाल ूअसलेले 
प्रकल्प बांधकामाधीन 

प्रकल्पांचा तपशील महामंडळ 
�नहाय व शासनाकडील अशा 

क्रमान ेद्यावा)

प�र�शष्ट-1
मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांची प्रकल्प�नहाय मा�हती

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या

वापराचा तपशील



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
अ.क्र. प्रकल्पाच ेनाव खो-याच ेनांव अद्यावत अद्यावत �कंमत �द. 31/3/18 �द.1/4/18 प्रकल्पीय �सचंन जून-2018 एकूण एकूण शेरा

प्रशासक�य रु. कोट�त अखेर पय�त रोजी उवर्�रत �मता (पणूर् ) अखेर �नमार्ण पाणीसाठा उपयुक्त
मान्यता प्राप्त (पणूर् प्रकल्पांची) झालेला खचर् कामाची अंदािजत प्रकल्पांची झालेल� �सचंन (Gross पाणीसाठा �सचंना �पण्याच्या औदयो�गक
�कंमत/वषर् 1/4/18 च्या (ईट�पीसह) �कंमत. (हे.) पीका �मता Storage) (Live कर�ता पाणी वापरासाठ�

(कोट� पातळीवर) (अद्ययावत दरानी) खाल�ल �ेत्र (हेक्टसर्) (दलघमी) Storage) (दलघमी) परुवठया (दलघमी)
रुपयात) (कोट� रुपयात) पीकाखाल�ल (दलघमी) कर�ता

(पणुर् प्रकल्पांची) (इट�पीसह) �ेत्र (दलघमी)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ब-2 मध्यम प्रकल्प

1
प्र.मा.-

476.49
2070 74.67 72.559 70.92  --  -- --

2008-09 3416
स.ुप्र.मा-
743.09
2011-12

2 651.42 950.37 802.17 148.20 3111(मूळ) 1965 83.212 82.90 65.6 4.86 12.435   --
2009-10 6003(�पकाऊ)

�चपळूण- 2520 हे.
संगमेश्वर-3483 हे.

3 515.29 953.81 336.72 617.09 3500(मूळ)   -- 48.26 47.03 41.584 1.085 4.361
2007-08 4900(�पकाऊ)

राजापूर-2127
वैभववाडी-1373

12315
20315

Eò)

क-1 मोठे प्रकल्प  �नरंक
क-2 मध्यम प्रकल्प  �नरंक
एकूण क-2  �नरंक

द��ण 
कोकण व 
शास्त्री

द��ण 
कोकण

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या
वापराचा तपशील

 प्रशासक�य मान्यताप्राप्त परंत ू
आ�थर्क तरतदू व्हावयाची आहे 

असे प्रकल्प

गडनद�, ता. 
संगमेश्वर

जामदा, ता. 
राजापूर

206.14 202.49 178.10 5.945

5704(मूळ)/ 
9412(�पकाऊ)

16.796एकूण ब- 2 (3) 924.54

159.25अजुर्ना 
ता.राजापूर

द��ण 
कोकण अ/ 
कोदवल�

743.09 583.84

2647.27 1722.73



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
अ.क्र. प्रकल्पाच ेनाव खो-याच ेनांव अद्यावत अद्यावत �कंमत �द. 31/3/18 �द.1/4/18 प्रकल्पीय �सचंन जून-2018 एकूण एकूण शेरा

प्रशासक�य रु. कोट�त अखेर पय�त रोजी उवर्�रत �मता (पणूर् ) अखेर �नमार्ण पाणीसाठा उपयुक्त
मान्यता प्राप्त (पणूर् प्रकल्पांची) झालेला खचर् कामाची अंदािजत प्रकल्पांची झालेल� �सचंन (Gross पाणीसाठा �सचंना �पण्याच्या औदयो�गक
�कंमत/वषर् 1/4/18 च्या (ईट�पीसह) �कंमत. (हे.) पीका �मता Storage) (Live कर�ता पाणी वापरासाठ�

(कोट� पातळीवर) (अद्ययावत दरानी) खाल�ल �ेत्र (हेक्टसर्) (दलघमी) Storage) (दलघमी) परुवठया (दलघमी)
रुपयात) (कोट� रुपयात) पीकाखाल�ल (दलघमी) कर�ता

(पणुर् प्रकल्पांची) (इट�पीसह) �ेत्र (दलघमी)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ड)

 �नरंक
 �नरंक

एकूण ड-2  �नरंक
एकूण ड  �नरंक

 <)
इ-1 एकूण मोठे प्रकल्प  �नरंक
इ-2 मध्यम प्रकल्प
एकूण इ-2  �नरंक
एकूण इ  �नरंक

एकूण ड-1
ड-2 मध्यम प्रकल्प

नकाश ेव अदंाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या

वापराचा तपशील

ड-1 मोठे प्रकल्प

भ�वष्यकाल�न येाजना



प�र�शष्ट-2



अ.क्र. प्रकल्पाच ेनाव खो-याच ेनांव अद्यावत अद्यावत �कंमत �द. 31/3/18 �द.1/4/18 प्रकल्पीय �सचंन जून-2018 एकूण एकूण शेरा
प्रशासक�य रु. कोट�त अखेर पय�त रोजी उवर्�रत �मता (पूणर् ) अखेर �नमार्ण पाणीसाठा उपयुक्त

मान्यता प्राप्त (पूणर् प्रकल्पांची) झालेला खचर् कामाची अंदािजत प्रकल्पांची झालेल� �सचंन (Gross पाणीसाठा �सचंना �पण्याच्या औदयो�गक
�कंमत/वषर् 1/4/18 च्या (ईट�पीसह) �कंमत. (हे.) पीका �मता Storage) (Live कर�ता पाणी वापरासाठ�

(कोट� पातळीवर) (अद्ययावत दरानी) खाल�ल �ेत्र (हेक्टसर्) (दलघमी) Storage) (दलघमी) पुरवठया (दलघमी)
रुपयात) (कोट� रुपयात) पीकाखाल�ल (दलघमी) कर�ता

(पुणर् प्रकल्पांची) (इट�पीसह) �ेत्र (दलघमी)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1) तालुका- मंडणगड
अ)

16.18 330(मुळ)

2002-03 545(�पकाऊ)

0.69 255

1981-82 421

585

1240

ब)

21.37 522 522

2003-04 809 809

93.94

2013-14

ब) एकूण 115.31 93.94 69.37 24.57 522 / 809 522 / 809 7.507 7.182 7.249 0.292 0

क) --काह� नाह�  --

ड) --काह� नाह�  --

इ) --काह� नाह�  --

(अ) 250 हेक्टसर् पे�ा जास्त �सचंन �मता असलेल्या ल.पा.तलावांची तालुका�नहाय मा�हती(को.प्र.ब.व उपसा �सचंन योजनांसह)

प�र�शष्ट -2

प्र.मा.प्राप्त परंतू आ�थर्क तरतूद नसलेले

नकाश ेव अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या
वापराचा तपशील

69.37 7.507१) �तडे मध्य कोकण / 
भारजा 0.29293.94

7.910 0.3278.762

7.249

1.38

24.57

37.40 32.23 751.000 9.628(अ) एकूण-2

7.182 0

पूणर् झालले प्रकल्प

बांधकाम चाल ूअसलेले प्रकल्प

भ�वष्य काल�न योजना

16.87

0.127

0.00 0.00

4.87

0.28.1111.90

25.50 24.12 1.38 330.00 5.618 5.522 0.916

421.00 4.01 3.24 3.04

0.916

1) भोळवल� भारजा

2) पणदेर�



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

अ.क्र. प्रकल्पाच ेनाव खो-याच ेनांव अद्यावत अद्यावत �कंमत �द. 31/3/18 �द.1/4/18 प्रकल्पीय �सचंन जून-2018 एकूण एकूण शेरा
प्रशासक�य रु. कोट�त अखेर पय�त रोजी उवर्�रत �मता (पूणर् ) अखेर �नमार्ण पाणीसाठा उपयुक्त

मान्यता प्राप्त (पूणर् प्रकल्पांची) झालेला खचर् कामाची अंदािजत प्रकल्पांची झालेल� �सचंन (Gross पाणीसाठा �सचंना �पण्याच्या औदयो�गक
�कंमत/वषर् 1/4/18 च्या (ईट�पीसह) �कंमत. (हे.) पीका �मता Storage) (Live कर�ता पाणी वापरासाठ�

(कोट� पातळीवर) (अद्ययावत दरानी) खाल�ल �ेत्र (हेक्टसर्) (दलघमी) Storage) (दलघमी) पुरवठया (दलघमी)
रुपयात) (कोट� रुपयात) पीकाखाल�ल (दलघमी) कर�ता

(पुणर् प्रकल्पांची) (इट�पीसह) �ेत्र (दलघमी)
2) तालुका दापोल�
अ)

7.47 280(मुळ) 0

1995-96 462(�पकाऊ)

(अ) एकूण 7.470 12.000 11.770 0.230 280(मुळ) 280 3.574 3.5 0 0 0 0

462(�पकाऊ)

ब)

20.5 575 (मूळ) 0

1999-2000 978(�पकाऊ)

18.88 328 (मूळ) 0

2002-03 541(�पकाऊ)

(ब) एकूण(2) 903

1519

-------- काह� नाह� --------

-------- काह� नाह� ---------

-------- काह� नाह� ---------

3) तालुका खेड
अ)

1 58.48 1336 (मूळ)

2003-04 2472 (�पक)

3 8.49 264(मूळ)

2002-03 436 (�पक)

1600

2908

इ) भ�वष्यकाल�न योजना

7.06

वापराचा तपशील

1.29 0.652736.0080.42

280.000 3.574

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या

पूणर् झालले प्रकल्प

11.77 0.23

18.88

0.000 0.000

(अ) एकूण 66.97 99.01

0.000

पूणर् झालले प्रकल्प

बांधकाम चाल ूअसलेले प्रकल्प

क) प्रशासक�य मान्यताप्राप्त परतू आ�थर्क तरतूद 
व्हावयाची आहे असे प्रकल्प

2)�शरसाडी वा�शष्ठ�

7.705

12.00 3.500

29.33 25.52 3.81 880.000 11.151 10.440 1.629 0.000

17.70 1.18 394.000 4.408 4.252 4.408 0.330 0.560

87.48 80.42 7.06 2472.000 27.590 26.640 25.300 0.690 0.650

0.00 264.000 4.680 4.279 3.679

30.92 28.9832.27

0.600 0.000

1)  आवाशी वा�शष्ठ�

1) टांगर भारजा

क�डीवल� वा�शष्ठ�

ड) नकाश ेव अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना

11.53

�पपंळवाडी वा�शष्ठ�

15.559 14.692 12.113 1.959 0.560 039.38 48.21 43.22 4.99 1274.000



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

अ.क्र. प्रकल्पाच ेनाव खो-याच ेनांव अद्यावत अद्यावत �कंमत �द. 31/3/18 �द.1/4/18 प्रकल्पीय �सचंन जून-2018 एकूण एकूण शेरा
प्रशासक�य रु. कोट�त अखेर पय�त रोजी उवर्�रत �मता (पूणर् ) अखेर �नमार्ण पाणीसाठा उपयुक्त

मान्यता प्राप्त (पूणर् प्रकल्पांची) झालेला खचर् कामाची अंदािजत प्रकल्पांची झालेल� �सचंन (Gross पाणीसाठा �सचंना �पण्याच्या औदयो�गक
�कंमत/वषर् 1/4/18 च्या (ईट�पीसह) �कंमत. (हे.) पीका �मता Storage) (Live कर�ता पाणी वापरासाठ�

(कोट� पातळीवर) (अद्ययावत दरानी) खाल�ल �ेत्र (हेक्टसर्) (दलघमी) Storage) (दलघमी) पुरवठया (दलघमी)
रुपयात) (कोट� रुपयात) पीकाखाल�ल (दलघमी) कर�ता

(पुणर् प्रकल्पांची) (इट�पीसह) �ेत्र (दलघमी)
ब)

1 12.48 371 (मूळ)

1999-2000 612  (�पक)

2 50.77 996 (मूळ)

2005-06 1843  (�पक)

3 34.75 1051  (मूळ)

2000-01 1682  (�पक)

4 72.54 785 (मूळ)

2011-12 1335  (�पक)

3203 (मूळ)

5472 (�पक)

क) --काह� नाह�  --
ड) --काह� नाह�  --
इ)  भ�वष्यकाल�न योजना --काह� नाह�  --

4) तालुका �चपळूण
अ)

0.94 267

1981-82 441

0.73 10.81 286

1983-84 2006-07 472

553
1525

ब)

40.36 480 (मूळ)

2004-05 816  (�पक)

40.33

2003-04

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या
वापराचा तपशील

बांधकाम चाल ूअसलेले प्रकल्प

790/1343 0

नकाश ेव अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना

7.918 2.289

0.00

2.78 37.58

71.21 8.50150.89

015.26 12.42

9.096 11.31 1.32

179.92

3.424 3.289 2.7297.23

3.841

550.00

1) कुडूप शास्त्री 0

67.93 56.54

अ) एकूण-2

40.36

389.61

पूणर् झालले प्रकल्प

ब) 170.54

बांधकाम चाल ूअसलेले प्रकल्प

 एकूण(6)

267 0.560 0.000

238.72

द.को.अ./ 
शास्त्री

0 9.279

3.662 3.530 0.130 0.0002869.29 0

6.24 0

224.97 45.05

18.04 15.53 0

65.48 33.15 32.33 450.00 6.65 5.68

3.91 0.00

5.47 0.21

27.90 26.95

0.00

50.77 40.54 10.23 0.00 20.43 19.64 13.55

21.38 2.78 0.00

136.00 94.17 41.83 100.00 16.23 1.60 0.0015.66 16.14

137.36 70.86 66.50 0.00

तळवट वा�शष्ठ�

न्यू मांडवे -'-

2) येलोदवाडी

पोयनार -'-

शेलारवाडी -'-

अडरे वा�शष्ठ�

प्रशासक�य मान्यताप्राप्त परतू आ�थर्क तरतूद व्हावयाची 
आहे असे प्रकल्प

1.67

मोरवणे वा�शष्ठ�

553 7.265 6.951 6.259 0.690 0.000

0 एकूण (2) 80.69 265.33 47.83 217.5 01296 / 2159 24.539 21.516 19.228 3.609



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

अ.क्र. प्रकल्पाच ेनाव खो-याच ेनांव अद्यावत अद्यावत �कंमत �द. 31/3/18 �द.1/4/18 प्रकल्पीय �सचंन जून-2018 एकूण एकूण शेरा
प्रशासक�य रु. कोट�त अखेर पय�त रोजी उवर्�रत �मता (पूणर् ) अखेर �नमार्ण पाणीसाठा उपयुक्त

मान्यता प्राप्त (पूणर् प्रकल्पांची) झालेला खचर् कामाची अंदािजत प्रकल्पांची झालेल� �सचंन (Gross पाणीसाठा �सचंना �पण्याच्या औदयो�गक
�कंमत/वषर् 1/4/18 च्या (ईट�पीसह) �कंमत. (हे.) पीका �मता Storage) (Live कर�ता पाणी वापरासाठ�

(कोट� पातळीवर) (अद्ययावत दरानी) खाल�ल �ेत्र (हेक्टसर्) (दलघमी) Storage) (दलघमी) पुरवठया (दलघमी)
रुपयात) (कोट� रुपयात) पीकाखाल�ल (दलघमी) कर�ता

(पुणर् प्रकल्पांची) (इट�पीसह) �ेत्र (दलघमी)
क)

एकूण -------- काह� नाह� --------

ड)

1) सुतारवाडी शास्त्री 85.65 0.29 85.36 803 0 16.693 16.515 12.364 0.23 0

एकूण-1 85.65 0.29 85.36 803 0 16.693 16.515 12.364 0.23 0

इ)

एकूण -------- काह� नाह� --------

5) तालुका - संगमेश्वर
अ) -------- काह� नाह� --------

ब)

89.22 996  (मूळ) 0

2011-12 1683(�पक)

12.79 260

2000-01 429

 एकूण (2) 102.01 169.47 136.46 33.01 1256 / 2112 १३६३ 17.218 15.753 12.799 1.700

क) -------- काह� नाह� --------

ड) -------- काह� नाह� --------

इ) -------- काह� नाह� --------

6)

-------- काह� नाह� --------

-------- काह� नाह� --------

-------- काह� नाह� --------

-------- काह� नाह� --------

-------- काह� नाह� --------

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या
वापराचा तपशील

तालुका रत्ना�गर�

नकाश ेव अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना

नकाश ेव अदाजपत्रके तयार होत 
असलेल्या योजना

11.86 13.12

ब) बांधकाम चाल ूअसलेले प्रकल्प

ड) नकाश ेव अदाजपत्रके तयार होत 
असलेल्या योजना

क) प्रशासक�य मान्यताप्राप्त परतू 
आ�थर्क तरतूद व्हावयाची आहे  असे 

अ) पूणर् झालेले प्रकल्प

 प्रशासक�य मान्यताप्राप्त परतू आ�थर्क तरतूद व्हावयाची 
आहे असे प्रकल्प

 भ�वष्यकाल�न योजना

०24.98

 प्रशासक�य मान्यताप्राप्त परतू आ�थर्क तरतूद व्हावयाची 
आहे असे प्रकल्प

बांधकाम चाल ूअसलेले प्रकल्प

3.612) साखरपा काजवा

पूणर् झालले प्रकल्प

13.526 12.143 9.892144.49 124.6 19.89 1.352 0

2.907 0.348

1363

3.692

 भ�वष्यकाल�न योजना

1) गडगडी शास्त्री

इ) भ�वष्यकाल�न योजना



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

अ.क्र. प्रकल्पाच ेनाव खो-याच ेनांव अद्यावत अद्यावत �कंमत �द. 31/3/18 �द.1/4/18 प्रकल्पीय �सचंन जून-2018 एकूण एकूण शेरा
प्रशासक�य रु. कोट�त अखेर पय�त रोजी उवर्�रत �मता (पूणर् ) अखेर �नमार्ण पाणीसाठा उपयुक्त

मान्यता प्राप्त (पूणर् प्रकल्पांची) झालेला खचर् कामाची अंदािजत प्रकल्पांची झालेल� �सचंन (Gross पाणीसाठा �सचंना �पण्याच्या औदयो�गक
�कंमत/वषर् 1/4/18 च्या (ईट�पीसह) �कंमत. (हे.) पीका �मता Storage) (Live कर�ता पाणी वापरासाठ�

(कोट� पातळीवर) (अद्ययावत दरानी) खाल�ल �ेत्र (हेक्टसर्) (दलघमी) Storage) (दलघमी) पुरवठया (दलघमी)
रुपयात) (कोट� रुपयात) पीकाखाल�ल (दलघमी) कर�ता

(पुणर् प्रकल्पांची) (इट�पीसह) �ेत्र (दलघमी)
7) तालुका लांजा

0.6747 316(मूळ)

1975-76 521(�पक)

मूळ प्र.मा.3.73 260 260

1982-83 429 429

प्रथम सु.प्र.मा. 20.91

2013-14

एकूण-2 576

950

15.29 255  मूळ 0

2004-05 421

64.55 1407

2004-05 2392

मूळ प्र.मा.3.73 1081 299

1982-83 1784 494

22.87

1995-96

63.08

2007-08

ततृीय सु.प्र.मा. 190.46

2016-17

ब) एकूण -3 2743 299

4597 494

-------- काह� नाह� --------

-------- काह� नाह� --------

-------- काह� नाह� --------

वापराचा तपशील
एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या

18.082 --

द.को.अ./ 
मुचकंुद� --

द.को.अ./ 
मुचकंुद�

290.3 163.44

0.63

18.8 11.68

द.को.अ./ 
मुचकंुद�

क) प्रशासक�य मान्यताप्राप्त परतू आ�थर्क तरतूद 
व्हावयाची आहे असे प्रकल्प

3.448 0.454

ड) नकाश ेव अदाजपत्रके तयार होत 
असलेल्या योजना

0

22.99126.86 0 24.354

0 3.526 3.447

0.00 0 0 4.913 4.812 4.354 0.458

0.718 00

0 5.685 5.557

0

18.8 11.68 0 8.439 8.259 7.541

4.156 0.866 0

140.49 89.08 51.41 21.68 21.136 17.473 0.733

3.187 0.26 0

51.719 49.683 39.711 5.047 1.084211.24271.27482.51270.3

21.5847

2) मुचकंुद�

ब) बांधकाम चाल ूअसलेले प्रकल्प

2)पन्हाळे

1) केळंबा मुचकंुद�

1)  हसोळ काजवी

अ) पूणर् झालेले प्रकल्प

51.72 18.75 32.97

इ) भ�वष्यकाल�न येाजना

3)बेड�वाडी

प्रथम सु.प्र.मा.

द्�वतीय सु.प्र.मा.



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

अ.क्र. प्रकल्पाच ेनाव खो-याच ेनांव अद्यावत अद्यावत �कंमत �द. 31/3/18 �द.1/4/18 प्रकल्पीय �सचंन जून-2018 एकूण एकूण शेरा
प्रशासक�य रु. कोट�त अखेर पय�त रोजी उवर्�रत �मता (पूणर् ) अखेर �नमार्ण पाणीसाठा उपयुक्त

मान्यता प्राप्त (पूणर् प्रकल्पांची) झालेला खचर् कामाची अंदािजत प्रकल्पांची झालेल� �सचंन (Gross पाणीसाठा �सचंना �पण्याच्या औदयो�गक
�कंमत/वषर् 1/4/18 च्या (ईट�पीसह) �कंमत. (हे.) पीका �मता Storage) (Live कर�ता पाणी वापरासाठ�

(कोट� पातळीवर) (अद्ययावत दरानी) खाल�ल �ेत्र (हेक्टसर्) (दलघमी) Storage) (दलघमी) पुरवठया (दलघमी)
रुपयात) (कोट� रुपयात) पीकाखाल�ल (दलघमी) कर�ता

(पुणर् प्रकल्पांची) (इट�पीसह) �ेत्र (दलघमी)
8)

-------- काह� नाह� --------

20.51 515 मूळ
2003-04 850  (�पक)

42.13 351 मूळ
2012-13 579  (�पक)

8.7 255 मूळ
2002-03 421  (�पक)

38.69 390

2009-10 565

4.7 259 245

1992-93 427 405

12.57

2000-01

24.49

2013-14

 एकूण-5 134.52 229.12 139.93 89.28 1770 / 2842 391.00 33.60 32.57 25.44 2.89 0.00 --

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या
वापराचा तपशील

50.93

द.को.अ./ 
कोडवल� मूळ 

प्र.मा.

तालुका राजापूर

ब) बांधकाम चाल ूअसलेले प्रकल्प
अ) पूणर् झालेले प्रकल्प

9.83

द.को.अ./ 
कोडवल� 35.36

56.99 23.88 33.11

3.7384) �चचंवाडी 6.390 6.2815.57

0 10.652 10.42 8.501 0.892 0

55.9 45.29 10.7 146 6.461 6.27 5.29 0.53 0

0.355 0

40.81 20.74 20.07 0 5.46 5.005

0

4.209 0.114 0

24.49 14.66 4.64 4.593 3.703

1.000

1) चव्हाणवाडी कोडवल�

2) काकेवाडी वाघोटन

3) ओझर कोडवल�

5)तळवडे

प्रथम सु.प्र.मा.

द्�वतीय सु.प्र.मा.



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

-------- काह� नाह�
-------- काह� नाह� --------

-------- काह� नाह� --------

9) तालुका गुहागर
-------- काह� नाह� --------

-------- काह� नाह� --------

-------- काह� नाह� --------

-------- काह� नाह� --------

-------- काह� नाह� --------

अ.क्र. प्रकल्पाच ेनाव खो-याच ेनांव अद्यावत अद्यावत �कंमत �द. 31/3/18 �द.1/4/18 प्रकल्पीय �सचंन जून-2018 एकूण एकूण शेरा
प्रशासक�य रु. कोट�त अखेर पय�त रोजी उवर्�रत �मता (पूणर् ) अखेर �नमार्ण पाणीसाठा उपयुक्त

मान्यता प्राप्त (पूणर् प्रकल्पांची) झालेला खचर् कामाची अंदािजत प्रकल्पांची झालेल� �सचंन (Gross पाणीसाठा �सचंना �पण्याच्या औदयो�गक
�कंमत/वषर् 1/4/18 च्या (ईट�पीसह) �कंमत. (हे.) पीका �मता Storage) (Live कर�ता पाणी वापरासाठ�

(कोट� पातळीवर) (अद्ययावत दरानी) खाल�ल �ेत्र (हेक्टसर्) (दलघमी) Storage) (दलघमी) पुरवठया (दलघमी)
रुपयात) (कोट� रुपयात) पीकाखाल�ल (दलघमी) कर�ता

(पुणर् प्रकल्पांची) (इट�पीसह) �ेत्र (दलघमी)

1 3594

7085

2 11693

20460

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 85.65 0.29 85.36 803 0 16.693 16.515 12.364 0.23 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

209.32 173.08 23.99 1.64912.75 1678.19 946.80 731.48 4399.00 221.36

अ) पूणर् झालेले प्रकल्प

अ) पूणर् झालेले प्रकल्प

ब) बांधकाम चाल ूअसलेले प्रकल्प

क) प्रशासक�य मान्यताप्राप्त परंतू 
आ�थर्क तरतूद व्हावयाची आहे असे 
प्रकल्प

क) प्रशासक�य मान्यताप्राप्त परतू आ�थर्क तरतूद 
व्हावयाची आहे असे प्रकल्प

ड) नकाश ेव अंदाजपत्रके तयार होत 
असलेल्या योजना

इ) भ�वष्यकाल�न येाजना

इ) भ�वष्यकाल�न येाजना
ड) नकाश ेव अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना

ब) बांधकाम चाल ूअसलेले प्रकल्प
क) प्रशासक�य मान्यताप्राप्त परंतू आ�थर्क तरतूद व्हावयाची आहे असे प्रकल्प
ड) नकाश ेव अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या
वापराचा तपशील

प�र�शष्ट -2) व�रल सवर् प्रकारांची एकूण

इ) भ�वष्यकाल�न येाजना

114.56 185.25 151.63 8.67 4320.00 61.18 58.39 50.69 3.03 1.57



प�र�शष्ट-3



अ.क्र. प्रकल्पाच ेनाव खो-याच ेनांव अद्यावत अद्यावत �कंमत �द. 31/3/18 �द.1/4/18 प्रकल्पीय �सचंन जून-2018 एकूण एकूण शेरा
प्रशासक�य रु. कोट�त अखेर पय�त रोजी उवर्�रत �मता (पूणर् ) अखेर �नमार्ण पाणीसाठा उपयुक्त

मान्यता प्राप्त (पूणर् प्रकल्पांची) झालेला खचर् कामाची अंदािजत प्रकल्पांची झालेल� �सचंन (Gross पाणीसाठा �सचंना �पण्याच्या औदयो�गक
�कंमत/वषर् 1/4/18 च्या (ईट�पीसह) �कंमत. (हे.) पीका �मता Storage) (Live कर�ता पाणी वापरासाठ�

(कोट� पातळीवर) (अद्ययावत दरानी) खाल�ल �ेत्र (हेक्टसर्) (दलघमी) Storage) (दलघमी) पुरवठया (दलघमी)
रुपयात) (कोट� रुपयात) पीकाखाल�ल (दलघमी) कर�ता

(पुणर् प्रकल्पांची) (इट�पीसह) �ेत्र (दलघमी)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1)

अ)

1) तुळशी मध्य कोकण / भारजा 2.89 101 101 --

2000-01 167 167

-------- काह� नाह�

101 101

167 167

ब)

1) कुडूक खुदर् 22/म.कोसा�वत्री 18.32 120 0

198 0

120 0

198 0

-------- काह� नाह� --------

क) प्रशासक�य मान्यताप्राप्त परंतू आ�थर्क तरतूद नसलेले प्रकल्प
1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंधारण) -------- काह� नाह� --------

-------- काह� नाह� --------

-------- काह� नाह� --------

-------- काह� नाह� --------

0

एकूण - 1 18.32 18.32 18.32 0 2.473 2.433

1.97 1.55 1.49 0.062.89 4.71 3.39 0

1.49 0.060 1.97 1.55

0.365 0.227

1.675 0.365

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना
क) एकूण -

0.227

तालुका मंडणगड
पूणर् झालेले प्रकल्प

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

को.प.बं. व   उ.�स.ंयो.

बांधकामाधीन प्रकल्प

अ) एकूण - 1

   250 हेक्टसर् पे�ा कमी �सचंन �मता असलेल्या ल.पा.तलावांची तालुका�नहाय मा�हती (को.प्र.ब.व उपसा �सचंन योजनांसह)
एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या

वापराचा तपशील

**

1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

 को.प.बं. व उ.�स.ंयो.

2) 0  त े100 हेक्टर ल.पा. (जलसंधारण) 

2) 0  त े100 हेक्टर ल.पा. (जलसंधारण) 

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना
2) 0 त े100 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

काम पुणर्4.71 3.39

18.32 18.32 2.473 2.433 1.675
काम प्रगतीपथावर

प�रशीष्ट-3



अ.क्र. प्रकल्पाच ेनाव खो-याच ेनांव अद्यावत अद्यावत �कंमत �द. 31/3/18 �द.1/4/18 प्रकल्पीय �सचंन जून-2018 एकूण एकूण शेरा
प्रशासक�य रु. कोट�त अखेर पय�त रोजी उवर्�रत �मता (पूणर् ) अखेर �नमार्ण पाणीसाठा उपयुक्त

मान्यता प्राप्त (पूणर् प्रकल्पांची) झालेला खचर् कामाची अंदािजत प्रकल्पांची झालेल� �सचंन (Gross पाणीसाठा �सचंना �पण्याच्या औदयो�गक
�कंमत/वषर् 1/4/18 च्या (ईट�पीसह) �कंमत. (हे.) पीका �मता Storage) (Live कर�ता पाणी वापरासाठ�

(कोट� पातळीवर) (अद्ययावत दरानी) खाल�ल �ेत्र (हेक्टसर्) (दलघमी) Storage) (दलघमी) पुरवठया (दलघमी)
रुपयात) (कोट� रुपयात) पीकाखाल�ल (दलघमी) कर�ता

(पुणर् प्रकल्पांची) (इट�पीसह) �ेत्र (दलघमी)
ड)

** 3.97 -- 3.97 174 -- 1.914 1.614 1.410 -- --

** 17.84 -- 17.84 145 -- 2.461 2.263 2.162 -- --

** 29.00 -- 29.00 177 -- 3.011 2.919 2.766 -- --

** 26.50 -- 26.50 120 -- 1.667 1.557 1.300 0.150 --

77.31 0 77.31 616 0 9.053 8.353 7.638 0.15 0
-------- काह� नाह� --------

-------- काह� नाह� --------

-------- काह� नाह� --------

0 77.31 0 77.31 616 0 9.053 8.353 7.638 0.15 0

2

अ)

0.2163 108 108

1972-73 108 108

3.35 124 91

1997-98 205 205
232 199
313 313

ब)

15.16 214 60

2007-08 353 99

18.70 195 0

2008-09 322 0

15.22 190 0

2008-09 314 0

7.14 143 0

2009-10 236 0

4.91 109 0

2006-07 224 0

13.44 160 0

2011-12 200 0

-------- काह� नाह� --------

74.57 74.57 65.42 544.14 1011 60 20.052 16.278 14.832 2.902

4.61

2) 0  त े100 हेक्टर ल.पा. (जलसंधारण)

013.42

ब) एकूण - 6

3.342

0.17 --

0.442

1.77

भूसंपादनावचे काम 
प्रगतीपथावर

486.58

3.228** 6) का�दवल� 22/म.को.सा�वत्री 13.44 13.44

** 5) देवके ल.पा.यो. मध्य कोकण /सा�वत्री 4.91 4.08 1.59

** 3) जामगे �वसापूर 
ल.पा.यो.

मध्य कोकण /सा�वत्री 15.22 13.69

** 4)पावनल सा.त. धरणाच ेकाम 
प्रगतीपथावर

-- धरणाच ेकाम 
प्रगतीपथावर

0.62

--6.42

1.53 4.2 1.88 3.25

मध्य कोकण /सा�वत्री 7.14 0.72

3.36 3.12 --

3.06 2.77 1.16

0.05 धरणाच ेकाम प्रगतीपथावर वने 
जमीन प्रस्तावास क� द्राची मान्यता 
प्राप्त.

1.6

भूसंपादनावचे काम 
प्रगतीपथावर

2.392

1.29

4.32 -- घळभरणी पूणर् सांडव्याची काम े
प्रगतीपथावर

** 2) ताडील मध्य-कोकण /सा�वत्री 18.7 18.68

**

1.26

1.738 1.461

1) सुक�डी वा�घवणे मध्य-कोकण /सा�वत्री 15.16 14.81

बांधकामाधीन प्रकल्प
1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

34.93

5.09स�डेघर प.वा. नद� खोरे

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

ड) एकूण -4

तालुका दापोल�
पूणर् झालेले प्रकल्प
1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंपदा)

नकाश ेव अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना
1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

1) तेड�
2) नारगोल�
3) कादवण
4) बामणघर-दधेुरे

 पंचनद� 4.61

ड) एकूण - 4
को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना
2) 0 त े100 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

2) 0  त े100 हेक्टर ल.पा. (जलसंपदा)

 -

वा�शष्ट�

 - 2.851 2.416 0

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या
वापराचा तपशील

1.991 0.425

1.336 0.125 0 -

3.5663अ) एकूण - 2 9.70 4.61 0 4.589 3.877 3.327 0.55 0

3.69 3.23 0.46

3.07



अ.क्र. प्रकल्पाच ेनाव खो-याच ेनांव अद्यावत अद्यावत �कंमत �द. 31/3/18 �द.1/4/18 प्रकल्पीय �सचंन जून-2018 एकूण एकूण शेरा
प्रशासक�य रु. कोट�त अखेर पय�त रोजी उवर्�रत �मता (पूणर् ) अखेर �नमार्ण पाणीसाठा उपयुक्त

मान्यता प्राप्त (पूणर् प्रकल्पांची) झालेला खचर् कामाची अंदािजत प्रकल्पांची झालेल� �सचंन (Gross पाणीसाठा �सचंना �पण्याच्या औदयो�गक
�कंमत/वषर् 1/4/18 च्या (ईट�पीसह) �कंमत. (हे.) पीका �मता Storage) (Live कर�ता पाणी वापरासाठ�

(कोट� पातळीवर) (अद्ययावत दरानी) खाल�ल �ेत्र (हेक्टसर्) (दलघमी) Storage) (दलघमी) पुरवठया (दलघमी)
रुपयात) (कोट� रुपयात) पीकाखाल�ल (दलघमी) कर�ता

(पुणर् प्रकल्पांची) (इट�पीसह) �ेत्र (दलघमी)
क)

-------- काह� नाह� --------

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ड)

1)सोवेल� मध्य कोकण/ भारजा 2.4 -- 2.4 124 -- 1.69 1.42 1.42 --

-------- काह� नाह� --------

0 2.4 0 2.4 124 0 1.69 1.42 1.42 0 0

इ)

1 पणदेर� सातेर� मध्य कोकण /सा�वत्री -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- सव��ण पूणर् झाले आहे.

2 साकुड� --"-- -- 26.00 -- -- 114 -- 1.914 1.880 1.732 -- -- --"--

3 कुडावळे --"-- -- 22.00 -- -- 130 -- 2.260 2.100 1.780 0.120 -- --"--

4 करंजाळी --"-- -- 14.50 -- -- 120 -- 1.904 1.438 1.166 -- -- --"--

5 उसगांव --"-- -- 13.60 -- -- 105 -- 2.19 1.96 1.44 0.24 0.16 --"--

6 उन्हवरे --"-- -- -- -- -- 127 -- -- -- -- -- -- --"--

7 भडवळे --"-- -- 28.00 -- -- 105 -- 1.780 1.691 1.539 -- -- --"--

8सातेर� तफ�  नातू --"-- -- 16.20 -- -- 145 -- 2.287 2.078 1.870 0.208 -- --"--

9 कद� --"-- -- 28.00 -- -- 110 -- 1.406 1.195 1.075 0.120 0.000 --"--

10 पालगड --"-- -- 35.00 -- -- 129 -- 2.093 2.074 1.941 -- -- --"--

11 करंजाणी --"-- -- 30.00 -- -- 110 -- 1.722 1.603 1.178 0.19 0 --"--

1)कुडावळे 95

2)करंजाळी 82

0 213.30 0 0 1267 0 17.556 16.019 13.721 0.878 0.160

(या �ठकाणी पाझर तलाव झाला  
असल्याने ल.पा.योजना रद्द)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या

1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

वापराचा तपशील

इ) एकूण - 14

ड) एकूण - 1

भ�वष्यकाल�न योजना
1) 101 त े250 हे. ल.पा.(जलसंधारण)

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

12 नातू
2) 0 त े100 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

क) एकूण -

नकाश ेव अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना
1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना
2) 0 त े100 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

2) 0 त े100 हे. ल.पा.(जलसंधारण)

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

प्रशासक�य मान्यताप्राप्त परंतू आ�थर्क तरतूद नसलेले प्रकल्प

2) को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना



अ.क्र. प्रकल्पाच ेनाव खो-याच ेनांव अद्यावत अद्यावत �कंमत �द. 31/3/18 �द.1/4/18 प्रकल्पीय �सचंन जून-2018 एकूण एकूण शेरा
प्रशासक�य रु. कोट�त अखेर पय�त रोजी उवर्�रत �मता (पूणर् ) अखेर �नमार्ण पाणीसाठा उपयुक्त

मान्यता प्राप्त (पूणर् प्रकल्पांची) झालेला खचर् कामाची अंदािजत प्रकल्पांची झालेल� �सचंन (Gross पाणीसाठा �सचंना �पण्याच्या औदयो�गक
�कंमत/वषर् 1/4/18 च्या (ईट�पीसह) �कंमत. (हे.) पीका �मता Storage) (Live कर�ता पाणी वापरासाठ�

(कोट� पातळीवर) (अद्ययावत दरानी) खाल�ल �ेत्र (हेक्टसर्) (दलघमी) Storage) (दलघमी) पुरवठया (दलघमी)
रुपयात) (कोट� रुपयात) पीकाखाल�ल (दलघमी) कर�ता

(पुणर् प्रकल्पांची) (इट�पीसह) �ेत्र (दलघमी)
3

अ)

0.12 1.06  -  - 111 111 1.865 1.540 1.270 0.03 0.25

1969-70 111 111

4.74 134 134
1999-2000 121 121

0.03

1971-72

0.0316

1972-73

0.03

1972-73

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

** 0.87 20 20

2010-11 33 33

अ) एकूण -6 5.8216 8.66 6.33 1.53 592 592 6.869 6.403 5.326 0.50 0.25

ब)

4.68 231 0

1996-97 172

24.96 168 0

2010-11 277

** 5.95 200 0 --

** 2008-09 330

11.95 104 0

2011-12 172

11.37 102 0

2011-12 168

लोकांचा �वरोध आहे.
1.57

काम पूणर्

0.8

मध्य कोकण/ भारजा

2) कावळे वा�शष्ठ� 3.75 3.31

वा�शष्ठ� 0.29 6.083) संगलट

1) आबंडस को. प. बंधारा

1) �शवतर

1) भरणे को.प. वा�शष्ठ� 0.33 0.33 98

वा�शष्ठ�1) जामगे भवरा को.प.बं. 0.93 0.85 0.088 0

0

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या
वापराचा तपशील

0  त े100 हेक्टर को.प. (जलसंपदा)

2.376.37 2.54

0

1.503

1.486 0.182 01.159

101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

101 त े250 हे. को.प. (जलसंपदा)

काम प्रगतीपथावर** 11.37 10.83 0.535) वावे लपायो वा�शष्ठ�

01.351

1.538

प्रशासक�य मान्यता 
रद्द

** 11.95 0 11.954)मुसाड लपायो वा�शष्ठ� 1.539 0.016

** 24.96 18.25 6.72

1.47 0.11 -- लोकांचा �वरोध आहे.

0.5 -- धरणाच ेकाम 
प्रगतीपथावर.

1.46

बांधकामाधीन प्रकल्प
1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

को.प.बं. व उ.�स.ंयो.
** 7.23 23.56 6.99 2.08 1.58

2) 0  त े100 हेक्टर ल.पा. (जलसंधारण)

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

0.785 0.785

1.8 1.75 1.46

98 1.314

वा�शष्ठ�

0

को.प.बं. व उ.�स.ंयो.

0 0

0.821

1.289 0.794 -

0.17 0.17  - 109 109वा�शष्ठ�2) कुडोशी को.प. बंधारा

0.17 0.17  - 120 120 0.979 0.929 0.929

0.29 0** 6 4.81 1.19

वा�शष्ठ�

2) शेल्डी वा�शष्ठ�

तालुका खेड
पूणर् झालेले प्रकल्प
1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंपदा)

0.185

0.34 0.09 0.11

1) �शरवल�



अ.क्र. प्रकल्पाच ेनाव खो-याच ेनांव अद्यावत अद्यावत �कंमत �द. 31/3/18 �द.1/4/18 प्रकल्पीय �सचंन जून-2018 एकूण एकूण शेरा
प्रशासक�य रु. कोट�त अखेर पय�त रोजी उवर्�रत �मता (पूणर् ) अखेर �नमार्ण पाणीसाठा उपयुक्त

मान्यता प्राप्त (पूणर् प्रकल्पांची) झालेला खचर् कामाची अंदािजत प्रकल्पांची झालेल� �सचंन (Gross पाणीसाठा �सचंना �पण्याच्या औदयो�गक
�कंमत/वषर् 1/4/18 च्या (ईट�पीसह) �कंमत. (हे.) पीका �मता Storage) (Live कर�ता पाणी वापरासाठ�

(कोट� पातळीवर) (अद्ययावत दरानी) खाल�ल �ेत्र (हेक्टसर्) (दलघमी) Storage) (दलघमी) पुरवठया (दलघमी)
रुपयात) (कोट� रुपयात) पीकाखाल�ल (दलघमी) कर�ता

(पुणर् प्रकल्पांची) (इट�पीसह) �ेत्र (दलघमी)

** 25

40

** 2)खालची हंुबर� 25

40

** 3) म्हाळंूगे 24

38

879

1237

क)

-------- काह� नाह� --------

-------- काह� नाह� --------

0 0 0 काह� नाह� 0 0 0 0 0 0 0  

ड)

** 1) �नळवणे वा�शष्ठ� -- 7.06 -- 7.06 149 -- 2.137 1.76 1.24 0 0

7.06 0 7.06 149 0 2.137 1.76 1.24 0 0

इ)
-------- काह� नाह� --------

** 1) पोसरे वा�शष्ठ� -- 14.81 -- 14.81 130 -- 2.892 2.325 2.092 0 0 सव��ण चालू आहे.

** 2) चोरवणे -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --"--

** 3) आबंवल� -- -- 13.40 -- 13.40 102 -- 1.582 1.288 1.160 0.130 0.000 --"--

** 4) गुणदे -- -- 30.00 -- 30.00 156 -- 3.380 2.947 2.652 0.295 0.000 --"--

** 5) कोडवल� -- -- 16.63 -- 16.63 120 -- 2.231 2.005 1.804 0.200 0.000 --"--

-------- काह� नाह� --------

इ) एकूण - 5 74.84 0.00 74.84 508.00 0.00 10.09 8.57 7.71 0.63 0.00

ब) एकूण -  8
452.55 455.52 52.93 425.91 0 11.862

वा�शष्ठ�

10.664 7.425 1.608 0

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या
वापराचा तपशील

वा�शष्ठ�

1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

0

1) 101 त े250 हे. ल.पा. (स्था�नक स्तर)

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

2) 0  त े100 हेक्टर ल.पा. (जलसंधारण)

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

प्रशासक�य मान्यताप्राप्त परंतू आ�थर्क तरतूद नसलेले प्रकल्प

1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

2) 0 त े100 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

1) वरची हंुबर� वा�शष्ठ� 158.67 158.67

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना
2) 0 त े100 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

110.66 110.66

0 158.67 0.138 0 00.138 0.138 काम प्रगतीपथावर

काम प्रगतीपथावर

काम प्रगतीपथावर

0 110.66 0 0.138 0.138 00.138 0

124.31 124.31 0 124.31 0 0.139 0.139 0.139 0 0

2) 0 त े100 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना
ड) एकूण -2

भ�वष्यकाल�न योजना

क) एकूण -

नकाश ेव अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना



अ.क्र. प्रकल्पाच ेनाव खो-याच ेनांव अद्यावत अद्यावत �कंमत �द. 31/3/18 �द.1/4/18 प्रकल्पीय �सचंन जून-2018 एकूण एकूण शेरा
प्रशासक�य रु. कोट�त अखेर पय�त रोजी उवर्�रत �मता (पूणर् ) अखेर �नमार्ण पाणीसाठा उपयुक्त

मान्यता प्राप्त (पूणर् प्रकल्पांची) झालेला खचर् कामाची अंदािजत प्रकल्पांची झालेल� �सचंन (Gross पाणीसाठा �सचंना �पण्याच्या औदयो�गक
�कंमत/वषर् 1/4/18 च्या (ईट�पीसह) �कंमत. (हे.) पीका �मता Storage) (Live कर�ता पाणी वापरासाठ�

(कोट� पातळीवर) (अद्ययावत दरानी) खाल�ल �ेत्र (हेक्टसर्) (दलघमी) Storage) (दलघमी) पुरवठया (दलघमी)
रुपयात) (कोट� रुपयात) पीकाखाल�ल (दलघमी) कर�ता

(पुणर् प्रकल्पांची) (इट�पीसह) �ेत्र (दलघमी)
4

अ)

0.2317 110 110

1973-74 275 182

0.27 136 136

1976-77 224 224

शास्त्री 0.95 0.95 138 138

1988-89 1988-89 228 228

वा�शष्ठ� 0.54 0.90 101 101

1985-86 1990-91 167 167

वा�शष्ठ� 0.1862 0.29 142 142

1973-74 1976-77 152 152

0.149 0.19 47 47

1965-66 1971-72 78 78

674 674

1124 1031

ब)

0.3

1979-80

10.56 183 83

1999-2000 302 137

14.17 174

2008.09 287

2) 0 त े100 हेक्टर ल.पा. (जलसंपदा)

अ) एकूण - 6 2.3269 5.24 0 0

 -  -

 -  -

0

0

0 0

0.58 011.508

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या
वापराचा तपशील

 - 1.408 1.306 1.306 00

12.088

 -

1.97 1.93 1.93 0 0

3.366 2.978 2.978 0 0

 -  - 1.848 1.832 1.542 0.29

0 0

वा�शष्ठ� 0.83  -  - 1.99 1.725 1.435 0.29

2.317

तालुका �चपळूण

--
धरण पूणर्. कालव्याचे 
काम प्रगतीपथावर.

0 0
** 3) �तवरे वा�शष्ठ�

0 0

1.23 1.23 -- --

ल.पा.योजना तसेच 
पाझर तलाव अव्यवहायर् 
होत असलेने योजना 
रद्द करणेत आल� आहे.

3.24 3.14 2.75 0.3
** 2) राजेवाडी द��ण कोकण अ/शास्त्री

11.61 10.75

12.987

** 1) वडेरु द��ण कोकण अ/शास्त्री

4.11 109 --4.14 0.03 1.26

पूणर् झालेले प्रकल्प
1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंपदा)

बांधकामाधीन प्रकल्प

1)आबंतखोल शास्त्री 2.09

2)कळवंडे

3)असुड�

4)खोपड

 -  - 2.405 2.317

5)मालघर

1) फणसवाडी वा�शष्ठ�

1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

को.प.बं. व उ.�स.ंयो.

0.57

00
 धरण नादरुुस्त.

0



अ.क्र. प्रकल्पाच ेनाव खो-याच ेनांव अद्यावत अद्यावत �कंमत �द. 31/3/18 �द.1/4/18 प्रकल्पीय �सचंन जून-2018 एकूण एकूण शेरा
प्रशासक�य रु. कोट�त अखेर पय�त रोजी उवर्�रत �मता (पूणर् ) अखेर �नमार्ण पाणीसाठा उपयुक्त

मान्यता प्राप्त (पूणर् प्रकल्पांची) झालेला खचर् कामाची अंदािजत प्रकल्पांची झालेल� �सचंन (Gross पाणीसाठा �सचंना �पण्याच्या औदयो�गक
�कंमत/वषर् 1/4/18 च्या (ईट�पीसह) �कंमत. (हे.) पीका �मता Storage) (Live कर�ता पाणी वापरासाठ�

(कोट� पातळीवर) (अद्ययावत दरानी) खाल�ल �ेत्र (हेक्टसर्) (दलघमी) Storage) (दलघमी) पुरवठया (दलघमी)
रुपयात) (कोट� रुपयात) पीकाखाल�ल (दलघमी) कर�ता

(पुणर् प्रकल्पांची) (इट�पीसह) �ेत्र (दलघमी)

466 83

589 137

क)

** 12.22 210 0 --

2010-11 399
9.92 126 0

2011-12 239
8.73 116 0

2011-12 220

-- 0 काह� नाह� --------

452

858

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

क) एकूण - 3 30.87 30.87 30.55 5.99 0 5.767 4.377

15.75 10.78 4.68 4.5 4.37 3.98

वापराचा तपशील
एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या

ता.ंमा. अंदाजपत्रक 
तयार

0.3341) फुरुस (चव्हाणवाडी) 12.22 11.16

प्रशासक�य मान्यताप्राप्त परंतू आ�थर्क तरतूद नसलेले प्रकल्प
1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

2) 0 त े100 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

1.278 1.23

5.578 0.582 0

प्र.मा.प्राप्त �न�वदा 
प्र�क्रया सुरु

0.987 0.11 0 प्र.मा.प्राप्त �न�वदा 
प्र�क्रया सुरु

** 3) कोसबी  अ.शास्त्री 8.73 8.09

0.138 0** 2) फुरुस कदमवाडी  अ.शास्त्री 9.92 11.3 -1.37

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

ब) एकूण - 3 25.03

1.372 1.322 1.036

1.06 3.117 3.026 2.354

0.3

6.3

2) 0  त े100 हेक्टर ल.पा. (जलसंधारण)

  -------



अ.क्र. प्रकल्पाच ेनाव खो-याच ेनांव अद्यावत अद्यावत �कंमत �द. 31/3/18 �द.1/4/18 प्रकल्पीय �सचंन जून-2018 एकूण एकूण शेरा
प्रशासक�य रु. कोट�त अखेर पय�त रोजी उवर्�रत �मता (पूणर् ) अखेर �नमार्ण पाणीसाठा उपयुक्त

मान्यता प्राप्त (पूणर् प्रकल्पांची) झालेला खचर् कामाची अंदािजत प्रकल्पांची झालेल� �सचंन (Gross पाणीसाठा �सचंना �पण्याच्या औदयो�गक
�कंमत/वषर् 1/4/18 च्या (ईट�पीसह) �कंमत. (हे.) पीका �मता Storage) (Live कर�ता पाणी वापरासाठ�

(कोट� पातळीवर) (अद्ययावत दरानी) खाल�ल �ेत्र (हेक्टसर्) (दलघमी) Storage) (दलघमी) पुरवठया (दलघमी)
रुपयात) (कोट� रुपयात) पीकाखाल�ल (दलघमी) कर�ता

(पुणर् प्रकल्पांची) (इट�पीसह) �ेत्र (दलघमी)
ड)

** 1. खेड� लपायो. वा�शष्ठ� 0.65 3.41 0 3.41 128 0 2.08 1.89 1.89 0 0

-------- काह� नाह� --------

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

इ)

1)मुढे तफ�  सावड� पा.त. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- पाणी उपसा प्रस्ताव 
मंडळ कायार्लयास 

सादर.
2)सावड� -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- अंदाजपत्रक तयार 

करण्याची कायर्वाह� सुरु 
आहे.

6)नांदगाव
7)वेहळे
8)तळसर
को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना
इ) एकूण - 21

2) 0 त े100 हे. ल.पा. (स्था�नक स्तर)
1)रेहेळभागाडी
2)कळकवणे
3)ओवळी
4)नांद�वसे
5)स्वयंदेव

9)ओवळी
10)वेहेळ
11)स्वयंदेव
12)कंुभाल�
13)�शरगांव (वेताळवाडी)
बामणोल�

3)कोडमळा
4)पेढांबे
5)कळकवणे
6)�रक्टोल�
7)गाणे खडपोल�
8)नां�दवसे

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना
2) 0 त े100 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

भ�वष्यकाल�न योजना
1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

नकाश ेव अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या
वापराचा तपशील

1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंधारण)



अ.क्र. प्रकल्पाच ेनाव खो-याच ेनांव अद्यावत अद्यावत �कंमत �द. 31/3/18 �द.1/4/18 प्रकल्पीय �सचंन जून-2018 एकूण एकूण शेरा
प्रशासक�य रु. कोट�त अखेर पय�त रोजी उवर्�रत �मता (पूणर् ) अखेर �नमार्ण पाणीसाठा उपयुक्त

मान्यता प्राप्त (पूणर् प्रकल्पांची) झालेला खचर् कामाची अंदािजत प्रकल्पांची झालेल� �सचंन (Gross पाणीसाठा �सचंना �पण्याच्या औदयो�गक
�कंमत/वषर् 1/4/18 च्या (ईट�पीसह) �कंमत. (हे.) पीका �मता Storage) (Live कर�ता पाणी वापरासाठ�

(कोट� पातळीवर) (अद्ययावत दरानी) खाल�ल �ेत्र (हेक्टसर्) (दलघमी) Storage) (दलघमी) पुरवठया (दलघमी)
रुपयात) (कोट� रुपयात) पीकाखाल�ल (दलघमी) कर�ता

(पुणर् प्रकल्पांची) (इट�पीसह) �ेत्र (दलघमी)
5

अ)

0.4023 102 102

1980-81 168 168

0.2387 105 105

1970-71 105 105

207 207

273 273

1.19 60 60

2004-05 99 99

267 267

372 372

ब)

7.09

2010-11

-------- काह� नाह� --------

7.09 7.09 0 7.09 111 1.53 1.442 1.442

6.16 4.773 0.585 0.751.831 5.92 4.15 0.057 6.61

6.35 5.91

1.03 0.057 0.26

2) 0  त े100 हेक्टर ल.पा. (जलसंधारण)

4.58 0.59 0.75
एकूण-2

0.641 4.73 0.00

--

1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

को.प.बं. व उ.�स.ंयो.
--

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या
वापराचा तपशील

3.12

अ) एकूण -1

**

** पाटपन्हाळे द��ण काकण अ/शास्त्री 7.09 --

बांधकामाधीन प्रकल्प

 

तालुका गुहागर
पूणर् झालेले प्रकल्प
1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंपदा)

0.248 0.196 0

1) �पपंर 1.862शास्त्री 1.881
4.08 3.12

 - 1.837 0.025 0

2) गुहागर शास्त्री
0.65 0.00

 - 4.47 4.05 2.74 0.56 0.75

वा�शष्ठ�

2) 0  त े100 हेक्टर ल.पा. (स्था�नक स्तर)
को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना
ब) एकूण - 1

1.53 1.442 1.4427.09 --111

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

1.191) तळवल�
घळभरणी पूणर् 

सांडव्याच ेकाम प्रगतीत.

सुधार�त अंदाजपत्रक 
मंडळ कायार्लयास 

सादर.



अ.क्र. प्रकल्पाच ेनाव खो-याच ेनांव अद्यावत अद्यावत �कंमत �द. 31/3/18 �द.1/4/18 प्रकल्पीय �सचंन जून-2018 एकूण एकूण शेरा
प्रशासक�य रु. कोट�त अखेर पय�त रोजी उवर्�रत �मता (पूणर् ) अखेर �नमार्ण पाणीसाठा उपयुक्त

मान्यता प्राप्त (पूणर् प्रकल्पांची) झालेला खचर् कामाची अंदािजत प्रकल्पांची झालेल� �सचंन (Gross पाणीसाठा �सचंना �पण्याच्या औदयो�गक
�कंमत/वषर् 1/4/18 च्या (ईट�पीसह) �कंमत. (हे.) पीका �मता Storage) (Live कर�ता पाणी वापरासाठ�

(कोट� पातळीवर) (अद्ययावत दरानी) खाल�ल �ेत्र (हेक्टसर्) (दलघमी) Storage) (दलघमी) पुरवठया (दलघमी)
रुपयात) (कोट� रुपयात) पीकाखाल�ल (दलघमी) कर�ता

(पुणर् प्रकल्पांची) (इट�पीसह) �ेत्र (दलघमी)
-------- काह� नाह� --------

-------- काह� नाह� --------

-------- काह� नाह� --------

ड)

-------- काह� नाह� --------

-------- काह� नाह� --------

-------- काह� नाह� --------

इ)

-------- काह� नाह� --------

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 मापदंडात बसत नाह�
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 मापदंडात बसत नाह�
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 मापदंडात बसत नाह�
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 सव्ह��ण चालू आहे.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-------- काह� नाह� --------

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ड) एकूण -

भ�वष्यकाल�न योजना

1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या
वापराचा तपशील

इ)  एकूण -5

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना
2) 0 त े100 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

1) कोतळुक पा.त.

2) भातगांव पा.त.

3) मासू बु. पा.त.

4) काजुल� देवरहाट� पा.त.

5) जामसुद ल.पा.यो.

2) 0 त े100 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

नकाश ेव अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

2) 0 त े100 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना
क) एकूण --



अ.क्र. प्रकल्पाच ेनाव खो-याच ेनांव अद्यावत अद्यावत �कंमत �द. 31/3/18 �द.1/4/18 प्रकल्पीय �सचंन जून-2018 एकूण एकूण शेरा
प्रशासक�य रु. कोट�त अखेर पय�त रोजी उवर्�रत �मता (पूणर् ) अखेर �नमार्ण पाणीसाठा उपयुक्त

मान्यता प्राप्त (पूणर् प्रकल्पांची) झालेला खचर् कामाची अंदािजत प्रकल्पांची झालेल� �सचंन (Gross पाणीसाठा �सचंना �पण्याच्या औदयो�गक
�कंमत/वषर् 1/4/18 च्या (ईट�पीसह) �कंमत. (हे.) पीका �मता Storage) (Live कर�ता पाणी वापरासाठ�

(कोट� पातळीवर) (अद्ययावत दरानी) खाल�ल �ेत्र (हेक्टसर्) (दलघमी) Storage) (दलघमी) पुरवठया (दलघमी)
रुपयात) (कोट� रुपयात) पीकाखाल�ल (दलघमी) कर�ता

(पुणर् प्रकल्पांची) (इट�पीसह) �ेत्र (दलघमी)
6

अ)

0.6582 130 130

1973-74 130 130

0.288 103 103

1977-78 170 170

0.3702 182 182

1980-81 182 182

415 415

482 482

0.02

1971-72
1.3364 2.7962 0.1 0 557 557 7.432 7.024 7.024 0 0

ब)

5.62 140 50
1999-2000 231 82

2.41 115 0
1996-97 190

5.81 150 0
2000-01

248

** 4)सोनारवाडी द��ण कोकण अ/काजवी 8.03 136 --

2006-07 182
** 8.26 113

2009-10 186

654 50

1037 82

2.573 0ब) 1) एकूण - 5

0 0

�न�वदा प्र�क्रया पूणर्

30.13 30.12 17.23 20 11.066

6.732 6.324 6.324एकूण 1.3164 2.70 0 0

वापराचा तपशील
एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या

02.617 2.53 2.53 0

0.29  -
 -

1.75  -
 -

0

1.765 1.639 1.639 0

2.155 02.155 -

तालुका संगमेश्वर

शास्त्री

शास्त्री

शास्त्री

0.66  -

1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंपदा)

0

2.35

1.512 0.46 0

10.069 7.742

-- योजनेला नव्यान े
प्र.मा.प्राप्त (प्रकल्प -
ग्रस्ताच्या �वरोधामळेु 
कामास सरुवात नाह�)

5) क�डगाव द��ण कोकण अ/शास्त्री 8.26 0 8.26
0

1.816 1.779

-- शेतकर्यांच्या प्रखर 
�वरोधामुळे कामास 
सुरुवात नाह�.

** 3) माखजन द��ण कोकण अ/शास्त्री 5.81 3.65 5.77 2.54 2.4

धरण पूणर्. कालव्याचे 
काम प्रगतीपथावर.

** 2) आबंव द��ण कोकण अ/शास्त्री 2.41 0.3 2.37 1.8 1.62 1.62

** 1) मोड� द��ण कोकण अ/शास्त्री 5.61 5.4 2.2

2) 101  त े250 हेक्टर को.प.बं.  (जलसंपदा)

अ) एकूण - 4

बांधकामाधीन प्रकल्प
1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

 को.प.बं. व उ.�स.ंयो.
2.09 2.04 1.96 0.133 --

को.प.बं. व उ.�स.ंयो.

पूणर् झालेले प्रकल्प

प्रकल्प -ग्रस्ताच्या 
�वरोधामळेु कामास सरुवात 

नाह�

तेलेवाडी

कडवई

�नवे

0क��डवरे शास्त्री 0.1 0.1  - 142

2.23

142 0.7 0.7 0.7 0

--

2.24 0.16

8.03 7.88 1.4
0

2.82 0.41 1.82



अ.क्र. प्रकल्पाच ेनाव खो-याच ेनांव अद्यावत अद्यावत �कंमत �द. 31/3/18 �द.1/4/18 प्रकल्पीय �सचंन जून-2018 एकूण एकूण शेरा
प्रशासक�य रु. कोट�त अखेर पय�त रोजी उवर्�रत �मता (पूणर् ) अखेर �नमार्ण पाणीसाठा उपयुक्त

मान्यता प्राप्त (पूणर् प्रकल्पांची) झालेला खचर् कामाची अंदािजत प्रकल्पांची झालेल� �सचंन (Gross पाणीसाठा �सचंना �पण्याच्या औदयो�गक
�कंमत/वषर् 1/4/18 च्या (ईट�पीसह) �कंमत. (हे.) पीका �मता Storage) (Live कर�ता पाणी वापरासाठ�

(कोट� पातळीवर) (अद्ययावत दरानी) खाल�ल �ेत्र (हेक्टसर्) (दलघमी) Storage) (दलघमी) पुरवठया (दलघमी)
रुपयात) (कोट� रुपयात) पीकाखाल�ल (दलघमी) कर�ता

(पुणर् प्रकल्पांची) (इट�पीसह) �ेत्र (दलघमी)
-------- काह� नाह� --------

पाझर तलाव
0.7 48 0

2008-09 79
0.65 33 0

2008-09 54

0.65 37 0
2008-09 61

0.87 38 38
2011-12 62 62

0.49 33 33
2008-09 54 54

0.58 32 32
2008-09 52 52

** 9.02 58 0
9/6/2018 66

279 103

428 168
30.13 30.12 17.23 20 1082 218 11.066 10.069 7.742 2.573 0

क)

0.9

2009-10

-------- काह� नाह� --------  

0.9 8.27 0 8.27 113 0 1.816 1.779 1.512 0.46 0

**
0.199 0 0

काम प्रगतीपथावर आहे.

ब) 2) एकूण - 7
13.03 2.1942 11.291

0

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या
वापराचा तपशील

1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

प्रशासक�य मान्यताप्राप्त परंतू आ�थर्क तरतूद नसलेले प्रकल्प

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना
क) एकूण - 1

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

113 0 1.816

2) 0 त े100 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

ब) एकूण - 12

1.779 1.512 0.46 0

1.17 0.0284 01.95212.96

** क�डगाव द��ण कोकण अ/शास्त्री 8.27 0 8.27

9.02
7) कोसंुब सा. त.

काम  पूणर्
0.56 0.190.58

0.74 8.281

0.183

0.33 0.2

0.13 0

0.529 0.0284

1.9

काम प्रगती पथावर
0.622

** 5)�शदें आबंरेी पा.त. द.कोकण अ/शास्त्री
0.49 0.16

**  6)आतं्रवल� पा.त. द.कोकण अ/शास्त्री
0.138

0.215

0 0

00.611

0 0

**

0.23

3)मेघी गावकरवाडी पा.त.

काम  पूणर्
0.1560.192

** 4)तांबेडी पा.त. द.कोकण अ/शास्त्री
0.94 0.85 0.12

द.कोकण अ/शास्त्री
0.65 0.0021 0.65 0.220.22

2)खडी ओझर पा.त. द.कोकण अ/शास्त्री
0.65 0.1770.31 0.65

काम  पूणर्
0.170

0 0
भूसंपादना अभावी काम 
सुरु नाह�.0

00.28 0 0
** 1)देवरुख परशरुाम वाडी 

पा.त.
द.कोकण अ/शास्त्री

0.7 0.0021
�न�वदा प्र�क्रया पूणर् 
भूसंपादना अभावी काम 
अद्याप सुरु नाह�.

0.280.7

2) 0  त े100 हेक्टर ल.पा. (जलसंधारण)

0.21



अ.क्र. प्रकल्पाच ेनाव खो-याच ेनांव अद्यावत अद्यावत �कंमत �द. 31/3/18 �द.1/4/18 प्रकल्पीय �सचंन जून-2018 एकूण एकूण शेरा
प्रशासक�य रु. कोट�त अखेर पय�त रोजी उवर्�रत �मता (पूणर् ) अखेर �नमार्ण पाणीसाठा उपयुक्त

मान्यता प्राप्त (पूणर् प्रकल्पांची) झालेला खचर् कामाची अंदािजत प्रकल्पांची झालेल� �सचंन (Gross पाणीसाठा �सचंना �पण्याच्या औदयो�गक
�कंमत/वषर् 1/4/18 च्या (ईट�पीसह) �कंमत. (हे.) पीका �मता Storage) (Live कर�ता पाणी वापरासाठ�

(कोट� पातळीवर) (अद्ययावत दरानी) खाल�ल �ेत्र (हेक्टसर्) (दलघमी) Storage) (दलघमी) पुरवठया (दलघमी)
रुपयात) (कोट� रुपयात) पीकाखाल�ल (दलघमी) कर�ता

(पुणर् प्रकल्पांची) (इट�पीसह) �ेत्र (दलघमी)
ड)

-------- काह� नाह� --------

160

इ)
-------- काह� नाह� --------

कोसंुब पा.त. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

देवड ेपा.त. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

मेढे पा.त. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

�तवरे तफ�  देवळे पा.त. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

साखरपा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

भडखंबा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

देवळे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

कंुडी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

भोवडे(बाइंगवाडी)

-------- काह� नाह� --------

भोवडे(�टटवल�)
देवळे
वाझोळे
कंुभारखाणी

इ) एकूण -13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या
वापराचा तपशील

1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना
2) 0 त े100 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

ड) एकूण - 1

भ�वष्यकाल�न योजना

160 --------** 1) देवड े(काजवी) --------

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

नकाश ेव अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना
1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना
2) 0 त े100 हे. ल.पा. (जलसंधारण)



अ.क्र. प्रकल्पाच ेनाव खो-याच ेनांव अद्यावत अद्यावत �कंमत �द. 31/3/18 �द.1/4/18 प्रकल्पीय �सचंन जून-2018 एकूण एकूण शेरा
प्रशासक�य रु. कोट�त अखेर पय�त रोजी उवर्�रत �मता (पूणर् ) अखेर �नमार्ण पाणीसाठा उपयुक्त

मान्यता प्राप्त (पूणर् प्रकल्पांची) झालेला खचर् कामाची अंदािजत प्रकल्पांची झालेल� �सचंन (Gross पाणीसाठा �सचंना �पण्याच्या औदयो�गक
�कंमत/वषर् 1/4/18 च्या (ईट�पीसह) �कंमत. (हे.) पीका �मता Storage) (Live कर�ता पाणी वापरासाठ�

(कोट� पातळीवर) (अद्ययावत दरानी) खाल�ल �ेत्र (हेक्टसर्) (दलघमी) Storage) (दलघमी) पुरवठया (दलघमी)
रुपयात) (कोट� रुपयात) पीकाखाल�ल (दलघमी) कर�ता

(पुणर् प्रकल्पांची) (इट�पीसह) �ेत्र (दलघमी)

7 रत्ना�गर�
अ)

1.31

1985-86
अ) एकूण 1.310 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.446 3.898 0.000 4.317 0.000

-------- काह� नाह� --------

-------- काह� नाह� --------

ब)

-------- काह� नाह� --------

-------- काह� नाह� --------

-------- काह� नाह� --------

क)

** 1) खालगांव द.कोकण अ/शास्त्री 0.389 4.63 -- 4.63 120 -- 1.61 1.35 1.35 -- --
योजनेच्या उध्वर् बाजूस 

नव्यान ेसव्ह��ण करण्यात 
आल ेअसनू अंदाजपत्रक 
तयार करण्यात येत आहे.

** 2) धामणसे ल.पा.यो. द��ण कोकण अ/शास्त्री 4.62 4.87 -- 4.87 105 -- 1.71 1.35 1.35 -- -- योजनेस स्था�नक 
लोकांचा �वरोध आहे.

** 3) खानू 5.5 5.5 -- 5.5 107 -- 0.927 0.825 0.69 0.138 --
तां�त्रक मान्यतेच े

अंदाजपत्रक तयार करण्याच े
काम प्रगतीपथावर आहे.

23.69

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या
वापराचा तपशील

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

ब) एकूण

प्रशासक�य मान्यताप्राप्त परंतू आ�थर्क तरतूद नसलेले प्रकल्प
1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

2) 0  त े100 हेक्टर ल.पा. (जलसंधारण)

1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंपदा)
को.प.बं. व उ.�स.ंयो.

1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंपदा)

2) 0  त े100 हेक्टर ल.पा. (जलसंधारण)

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

बांधकामाधीन प्रकल्प

रत्ना�गर� शहरासाठ� 
पाणीपुरवठ्यासाठ� 100 

टक्के राखीव

0 4.317

पूणर् झालेले प्रकल्प

0 0 4.446 03.898शीळ शास्त्री
20.99

 -



अ.क्र. प्रकल्पाच ेनाव खो-याच ेनांव अद्यावत अद्यावत �कंमत �द. 31/3/18 �द.1/4/18 प्रकल्पीय �सचंन जून-2018 एकूण एकूण शेरा
प्रशासक�य रु. कोट�त अखेर पय�त रोजी उवर्�रत �मता (पूणर् ) अखेर �नमार्ण पाणीसाठा उपयुक्त

मान्यता प्राप्त (पूणर् प्रकल्पांची) झालेला खचर् कामाची अंदािजत प्रकल्पांची झालेल� �सचंन (Gross पाणीसाठा �सचंना �पण्याच्या औदयो�गक
�कंमत/वषर् 1/4/18 च्या (ईट�पीसह) �कंमत. (हे.) पीका �मता Storage) (Live कर�ता पाणी वापरासाठ�

(कोट� पातळीवर) (अद्ययावत दरानी) खाल�ल �ेत्र (हेक्टसर्) (दलघमी) Storage) (दलघमी) पुरवठया (दलघमी)
रुपयात) (कोट� रुपयात) पीकाखाल�ल (दलघमी) कर�ता

(पुणर् प्रकल्पांची) (इट�पीसह) �ेत्र (दलघमी)
-------- काह� नाह� --------

10.509 15 0 15 332 0 4.247 3.525 3.39 0.138

ड)

** 1) कोतवडे द.को.अ./ शास्त्री 1.65 7.79 -- 7.79 121 -- 2.47 1.34 1.31 0.03 -- बुडीत �ेत्रात बागायती 
येत असून 
भूसंपादनाच्या खचार्त 
वाढ झाल्याने योजना 
अव्यवहायर् होत आहे. 
योजना रद्द करण्याचा 
प्रस्ताव 25/6/98 रोजी 

   ** 2) खालगांव लपायो  द.क�कण  अ/शास्त्री 0.39 4.63 0 4.63 120 0 1.618 1.35 1.35 0 योजनेच्या उध्वर् बाजूस 
नव्याने सव्ह��ण 
करण्यात आले असून 
अंदाजपत्रक तयार 
करण्यात येत आहे.

** 3) धामणसे लपायो 24 अ द. क�कण 4.62 4.87 0 4.87 105 0 1.71 1.35 1.35 0 योजनेसे स्था�नक 
लोकांचा तीव्र �वरोध 
आहे.

** 336

386

** 5) �नरूळ  द.क�कण  अ/मुचकंुद� 30.50 0 0 115 0 1.892 1.705 1.512 0.27 0 सव्ह��ण करण्यात येत 
आहे.

-------- काह� नाह� --------

6.66 128.84 0 17.29 797 0 12.421 10.261 9.122 0.981 0

इ)

-------- काह� नाह� --------

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 0 0 0 0 0

81.05 0 0 0

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना
2) 0 त े100 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

इ)  एकूण -- 2

अंदाजपत्रक तयार 
करणेची कायर्वाह� चालू 

आहे.

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना
ड) एकूण - 5

भ�वष्यकाल�न योजना

1) वेळवंड पा.त.

2) कोतवड े(उंबरवाडी)

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना
क) एकूण - 3

नकाश ेव अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना
1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना
2) 0 त े100 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

 द.क�कण  अ/काजवी

2) 0 त े100 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या
वापराचा तपशील

अंदाजपत्रक तयार 
करण्यात आले आहे.04) ना�णज 4.731 4.516 3.6 0.681



अ.क्र. प्रकल्पाच ेनाव खो-याच ेनांव अद्यावत अद्यावत �कंमत �द. 31/3/18 �द.1/4/18 प्रकल्पीय �सचंन जून-2018 एकूण एकूण शेरा
प्रशासक�य रु. कोट�त अखेर पय�त रोजी उवर्�रत �मता (पूणर् ) अखेर �नमार्ण पाणीसाठा उपयुक्त

मान्यता प्राप्त (पूणर् प्रकल्पांची) झालेला खचर् कामाची अंदािजत प्रकल्पांची झालेल� �सचंन (Gross पाणीसाठा �सचंना �पण्याच्या औदयो�गक
�कंमत/वषर् 1/4/18 च्या (ईट�पीसह) �कंमत. (हे.) पीका �मता Storage) (Live कर�ता पाणी वापरासाठ�

(कोट� पातळीवर) (अद्ययावत दरानी) खाल�ल �ेत्र (हेक्टसर्) (दलघमी) Storage) (दलघमी) पुरवठया (दलघमी)
रुपयात) (कोट� रुपयात) पीकाखाल�ल (दलघमी) कर�ता

(पुणर् प्रकल्पांची) (इट�पीसह) �ेत्र (दलघमी)
8

अ)

0.122 210 210

1976-77 347 25

0.1991 141 141

1977-78 233 2

0.2526 32.33 75 75

1974-75 1976-77 75 4

0.2721 116 116

1978-79 157 35

0.15 78 78

1975-76 78 5

0.9958 36.06 0 0 620 620 10.2 9.893 9.893 0 0

ब)

4.73 150 100
2002-03 248 165

12.28 126 20
2010-11 207 33

15.37 102 0
2004-05 168

14.79 114 0
2011-12 231

6.99 108 0
2009.1 178
37.56 180 0

2013-14 297
37.59 164 0

2013-14 271
-------- काह� नाह� --------

129.31 154.02 105.82 164.88 944.00 120.00 13.622 12.988 11.103 1.479 0

0.52

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या
वापराचा तपशील

--

0 0

1.634

0.22

0

1.71

--

0

0 0

0.62

1.544 1.487 1.487

1.41.62

-0.18

6.96 1.69

मुचकंुद� 1.25 1.671 1.634

2) 0  त े100 हेक्टर ल.पा. (जलसंपदा)
मुचकंुद�

0 0

काजवी 2.605 2.543 2.543

0 0

मुचकंुद� 1.54 1.934

मुचकंुद�

1.834 1.834

2.446 2.395 2.395

1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंपदा)

2) 0  त े100 हेक्टर ल.पा. (जलसंधारण)

37.59 28.29 9.30

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना
ब) एकूण - 7

0.356 0

2.493 --17.71 2.53 2.03 0.333

** 7)क�डगे ल.पा.यो. द.ुकोकण अ/शास्त्री

19.86

2.3352.413

37.56** 6)आरगांव

** 5)गोळवशी द��ण कोकण अ

2.6593)इंदवट� 28.8 28.99

0.62

6.99 0.3

** 4) कुरंग

--

** 1.773

1.66**

--

द��ण कोकण अ/मुचकंुद�

24.5 12.6 9.3

6.30** 1.95 0.042.05

2.31

1.622) कुवा 12.28 11.43 84.34 1.62

अ) एकूण - 5

बांधकामाधीन प्रकल्प
1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

को.प.बं. व उ.�स.ंयो.

1) व्हेळ

तालुका लांजा
पूणर् झालेले प्रकल्प

0.42

1.99 --

--

0.62

1)हदर्खळे 4.35 37.45

0.53

1) बेणी

2) गवाणे

3) �शपोशी

4) झापडे

--



अ.क्र. प्रकल्पाच ेनाव खो-याच ेनांव अद्यावत अद्यावत �कंमत �द. 31/3/18 �द.1/4/18 प्रकल्पीय �सचंन जून-2018 एकूण एकूण शेरा
प्रशासक�य रु. कोट�त अखेर पय�त रोजी उवर्�रत �मता (पूणर् ) अखेर �नमार्ण पाणीसाठा उपयुक्त

मान्यता प्राप्त (पूणर् प्रकल्पांची) झालेला खचर् कामाची अंदािजत प्रकल्पांची झालेल� �सचंन (Gross पाणीसाठा �सचंना �पण्याच्या औदयो�गक
�कंमत/वषर् 1/4/18 च्या (ईट�पीसह) �कंमत. (हे.) पीका �मता Storage) (Live कर�ता पाणी वापरासाठ�

(कोट� पातळीवर) (अद्ययावत दरानी) खाल�ल �ेत्र (हेक्टसर्) (दलघमी) Storage) (दलघमी) पुरवठया (दलघमी)
रुपयात) (कोट� रुपयात) पीकाखाल�ल (दलघमी) कर�ता

(पुणर् प्रकल्पांची) (इट�पीसह) �ेत्र (दलघमी)
क)

-------- काह� नाह� --------

-------- काह� नाह� --------

ड)

**  1) पालू द. कोकण अ/काजवी -- 35.56 -- -- 147 -- 2.244 2.055 1.634 0.288 -- अंदाजपत्रक तयार 
करण्यात आले आहे** 2) कोचर� द. कोकण अ/काजवी -- 38.5 -- -- 105 -- 1.629 1.409 1.198 0.211 -- अंदाजपत्रक तयार 
करण्यात आले आहे** 3) कोलेवाडी द. कोकण अ/काजवी -- 54.5 -- -- 205 -- 3.331 3.295 2.64 0.46 -- अंदाजपत्रक 

जलसंधारण ** 4) केळवल� द. कोकण अ/काजवी -- 31.4 -- -- 115 -- 1.85 1.44 1.5 0.145 -- सव्हे�ण पुणर्
** 5) कुडेवाडी द. कोकण अ/मुचकंुद� -- 48.6 -- -- 220 -- 3.266 3.164 2.481 0.425 -- अंदाजपत्रक 

जलसंधारण ** 6) �ववल� द. कोकण अ/मुचकंुद� -- 49.6 -- -- 195 -- 3.632 3.332 2.832 0.586 -- अंदाजपत्रक प्रदेश 
कायार्लयास सादर** 7) भांबेड कोलेवाडी द. कोकण अ/मुचकंुद� -- 36 -- -- 130 -- 1.832 1.724 1.605 0.22 -- सव्हे�ण पुणर्

** 8) �शरवल� द. कोकण अ/मुचकंुद� -- 42.7 -- -- 220 -- 3.266 3.164 2.481 0.425 -- प्रमा रद्द झाल� असून  
पाणी उपलब्धता 

-------- काह� नाह� --------

0 336.86 0 0 1337 0 21.05 19.583 16.371 2.76 0

इ)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या
वापराचा तपशील

ड) एकूण - 8

भ�वष्यकाल�न योजना
1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

1)कुरंग बांधवाडी ल.पा.
को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

इ)  एकूण -- 1

रद्दच्या प्रस्तावाधीन

2) 0 त े100 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

नकाश ेव अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना
1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना
2) 0 त े100 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना
2) 0 त े100 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

प्रशासक�य मान्यताप्राप्त परंतू आ�थर्क तरतूद नसलेले प्रकल्प
1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंधारण)



अ.क्र. प्रकल्पाच ेनाव खो-याच ेनांव अद्यावत अद्यावत �कंमत �द. 31/3/18 �द.1/4/18 प्रकल्पीय �सचंन जून-2018 एकूण एकूण शेरा
प्रशासक�य रु. कोट�त अखेर पय�त रोजी उवर्�रत �मता (पूणर् ) अखेर �नमार्ण पाणीसाठा उपयुक्त

मान्यता प्राप्त (पूणर् प्रकल्पांची) झालेला खचर् कामाची अंदािजत प्रकल्पांची झालेल� �सचंन (Gross पाणीसाठा �सचंना �पण्याच्या औदयो�गक
�कंमत/वषर् 1/4/18 च्या (ईट�पीसह) �कंमत. (हे.) पीका �मता Storage) (Live कर�ता पाणी वापरासाठ�

(कोट� पातळीवर) (अद्ययावत दरानी) खाल�ल �ेत्र (हेक्टसर्) (दलघमी) Storage) (दलघमी) पुरवठया (दलघमी)
रुपयात) (कोट� रुपयात) पीकाखाल�ल (दलघमी) कर�ता

(पुणर् प्रकल्पांची) (इट�पीसह) �ेत्र (दलघमी)
9

अ)

0.29 121 121

1977-78 121 7

0.5492 146 146

1978-79 241 8.21

0.4366 205 205

1985-86 205 5.72

एकूण-3 1.2758 9.6 8.02 0 472 472 7.248 7.104 6.09 0.564 0

0.04 245 245

1971-72 245 25

3.43 113 113
2000-01 186 186

5.3 157 50
2002-03 259 82

-------- काह� नाह� --------

10.0458 20.05 16 0 987 880 13.269 12.879 10.882 1.424

ब)

10.54 147 125

2003-04 243 206

4.15 160 35

1999-2000 264 57

10.74 124 0

2004-05 205
14.54 178 0

2010-11 293
4.4 140 0

2004-05 231

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या
वापराचा तपशील

** 2.08 2.06

1.79

धरणाच ेकाम 
प्रगतीपथावर.

धरणाच ेकाम 
प्रगतीपथावर आहे.

0.2

-- --2.33

-- धरणाच ेकाम 
प्रगतीपथावर.

5) क�डवाडी द.को.अ./ मुचकंुद� 29.75 18.05 11.7

1.99

0.06

1.59** 4) वाटूळ द.को.अ./ मुचकंुद� 14.54 12.47 2.07

--"--

** 3) वाळवड (मूर) द.को.अ./ वाघोटण 10.74 10.62 1.2 1.72 1.46 1.8

-4.47 2.24 2.05 1.99 0.06 --

2.04 1.81 0.23 -- --"--

** 2) जुवाठ� द.को.अ./ वाघोटण 4.15 8.62

बांधकामाधीन प्रकल्प
1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

को.प.बं. व उ.�स.ंयो.
** 1) परुळे द.को.अ./ कोदवल� 10.54 9.96 5.6 2.06

2) 0  त े100 हेक्टर ल.पा. (जलसंधारण)

2.214 1.831.69 2.26

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना
अ)  एकूण -6

1.5 1.32 0.18 --2.65 0.78

0.24 --**
2) कशेळी

द.को.अ./ मुचकंुद� 6.81 5.12

** 1) गोपाळवाडी द.को.अ./ वाघोटण 3.43

तालुका राजापूर
पूणर् झालेले प्रकल्प

101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

1.7

101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंपदा)

को.प.बं. व उ.�स.ंयो.

0

2) �दवाळवाडी कोदवल�

1) बारेव्ाडी कोदवल� 1.21  -

 101 त े250 हे. को.प. (जलसंपदा)

 - 1.969

3) क�ड्ये वाघोटन

5.03

3.36

4.81  -

3.21  -

0

1.741 1.653 1.387 0.044 0

1)�चखलगाव कोदवल� 0.21 0.21  - 2.061 0

1.94 1.723 0

3.511 2.98 0.52

2.061 1.642 0.44

3.538



अ.क्र. प्रकल्पाच ेनाव खो-याच ेनांव अद्यावत अद्यावत �कंमत �द. 31/3/18 �द.1/4/18 प्रकल्पीय �सचंन जून-2018 एकूण एकूण शेरा
प्रशासक�य रु. कोट�त अखेर पय�त रोजी उवर्�रत �मता (पूणर् ) अखेर �नमार्ण पाणीसाठा उपयुक्त

मान्यता प्राप्त (पूणर् प्रकल्पांची) झालेला खचर् कामाची अंदािजत प्रकल्पांची झालेल� �सचंन (Gross पाणीसाठा �सचंना �पण्याच्या औदयो�गक
�कंमत/वषर् 1/4/18 च्या (ईट�पीसह) �कंमत. (हे.) पीका �मता Storage) (Live कर�ता पाणी वापरासाठ�

(कोट� पातळीवर) (अद्ययावत दरानी) खाल�ल �ेत्र (हेक्टसर्) (दलघमी) Storage) (दलघमी) पुरवठया (दलघमी)
रुपयात) (कोट� रुपयात) पीकाखाल�ल (दलघमी) कर�ता

(पुणर् प्रकल्पांची) (इट�पीसह) �ेत्र (दलघमी)
** 6) येळवण द.को.अ./ कोदवल� 5.59 108 �न�वदा कायर्वाह� 

प्रगतीपथावर2008-09 178

21.59 228 0

2011-12 376
16.74 120 0

2012-13 174
-------- काह� नाह� --------

88.29 113.64 108.49 56.64 1205 160 18.153 16.717 15.743 0.859 0

क)

-------- काह� नाह� --------

ड)

** 1) कोतापूर द. कोकण अ/मुचकंुद� -- 40.50 -- -- 180 -- 2.432 2.23 1.98 0.35 -- अंदाजपत्रक तयार करण्यात 
आल ेआहे

** 2) जांभवल� द. कोकण अ/कोदवल� -- 42.60 -- -- 140 -- 2.783 2.548 2.166 0.382 -- अंदाजपत्रक जलसंधारण 
महामंडळास सादर.

** 3) तुळसवडे द. कोकण अ/कोदवल� -- 43.40 -- -- 140 -- 2.679 2.463 2.094 0.369 -- अंदाजपत्रक जलसंधारण 
महामंडळास सादर.

** 4) तेरवण द. कोकण अ/कोदवल� -- 34.00 -- -- 125 -- 1.91 1.866 1.68 0.165 -- सव्ह��ण करण्यात येत आहे.

** 5) शीळ द. कोकण अ/कोदवल� -- 91.50 -- -- 360 -- 5.47 5.342 4.215 0.806 -- अंदाजपत्रक तयार करण्यात 
येत आहे

** 6)  प�डखळे द.को.अ./ वाघोटण 0 32 0 0 110 0 2.44 2.06 2.06 0 0 अंदाजपत्रकाच ेकाम 
प्रगतीपथावर

** 7) खडी कोळवण द.को.अ./ वाघोटण 0 39.8 0 0 130 0 1.89 1.746 1.62 0.14 0 सव्ह��ण पुणर्
** 8) कारवल� द.को.अ./ वाघोटण 0 36.9 0 0 125 0 1.75 1.64 1.46 0.13 0 सव्ह��ण पुणर्
** 9) तळगांव   

लपायो
 द.क�कण अ/वाघोटन 0.25 4.47 0 4.47 107 0 1.57 1.47 1.17 0.13 0 योजनेस स्था�नक 

लोकांचा �वरोध आहे**  10) धावडेवाडी
लपायो

 द.क�कण अ/वाघोटन 0.41 5.66 0 5.66 170 0 1.98 1.88 1.88 0 0 जामदा मध्यम 
प्रकल्पाच्या लाभ�ेत्रात -------- काह� नाह� --------

0.66 370.83 0 10.13 1587 0 24.904 23.245 20.325 2.472 0

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

2) 0 त े100 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना
ड) एकूण -- 10

1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंधारण) **

1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

2) 0  त े100 हेक्टर ल.पा. (जलसंधारण)

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना
ब) एकूण -- 8

प्रशासक�य मान्यताप्राप्त परंतू आ�थर्क तरतूद नसलेले प्रकल्प

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना
2) 0 त े100 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

नकाश ेव अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना

0.089 021.128)जड्यारवाडी ल.पा.यो. द.ुकोकण अ/शास्त्री 16.74 14.01 2.256 2.229 1.811**

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या
वापराचा तपशील

13.83** 3.008 2.622

2.06

7)�शवणे लपायो द.ुकोकण अ/शास्त्री 21.59 34.76 0.22 03.117

--2.44 2.06 --5.59 --- 5.59 0



अ.क्र. प्रकल्पाच ेनाव खो-याच ेनांव अद्यावत अद्यावत �कंमत �द. 31/3/18 �द.1/4/18 प्रकल्पीय �सचंन जून-2018 एकूण एकूण शेरा
प्रशासक�य रु. कोट�त अखेर पय�त रोजी उवर्�रत �मता (पूणर् ) अखेर �नमार्ण पाणीसाठा उपयुक्त

मान्यता प्राप्त (पूणर् प्रकल्पांची) झालेला खचर् कामाची अंदािजत प्रकल्पांची झालेल� �सचंन (Gross पाणीसाठा �सचंना �पण्याच्या औदयो�गक
�कंमत/वषर् 1/4/18 च्या (ईट�पीसह) �कंमत. (हे.) पीका �मता Storage) (Live कर�ता पाणी वापरासाठ�

(कोट� पातळीवर) (अद्ययावत दरानी) खाल�ल �ेत्र (हेक्टसर्) (दलघमी) Storage) (दलघमी) पुरवठया (दलघमी)
रुपयात) (कोट� रुपयात) पीकाखाल�ल (दलघमी) कर�ता

(पुणर् प्रकल्पांची) (इट�पीसह) �ेत्र (दलघमी)
इ)

-------- काह� नाह� --------

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-------- काह� नाह� --------

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ट�प  : 

इ) एकूण --3

1) *  क�कण पाटबंधारे �वकास महामंडळाकडील योजना.
2) ** लघु पाटबंधारे स्था.स्तर मंडळाकडील योजना 

1) 101 त े250 हे. ल.पा. (जलसंधारण)

भ�वष्यकाल�न योजना

एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या

3) वर�ल प्रपत्राप्रमाणे िजल्हा प�रषद खात्याकडून मा�हती प्राप्त झालेल� नाह�.     

1)सोल्ये ल.पा.
2)वाल्ये(माळवाडी)
3) कोतापुर
को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना
2) 0 त े100 हे. ल.पा.  (जलसंधारण)

को.प.बं. व उ.�स.ंयोजना

सव्ह��ण चालू आहे.

वापराचा तपशील



अ.क्र. प्रकल्पाचे नाव खो-याचे नांव अद्यावत अद्यावत �कंमत �द. 31/3/18 �द.1/4/18 प्रकल्पीय �सचंन जून-2018 एकूण एकूण शेरा
प्रशासक�य रु. कोट�त अखेर पय�त रोजी उवर्�रत �मता (पूणर् ) अखेर �नमार्ण पाणीसाठा उपयुक्त

मान्यता प्राप्त (पूणर् प्रकल्पांची) झालेला खचर् कामाची अंदािजत प्रकल्पांची झालेल� �सचंन (Gross पाणीसाठा �सचंना �पण्याच्या औदयो�गक
�कंमत/वषर् 1/4/18 च्या (ईट�पीसह) �कंमत. (हे.) पीका �मता Storage) (Live कर�ता पाणी वापरासाठ�

(कोट� पातळीवर) (अद्ययावत दरानी) खाल�ल �ेत्र (हेक्टसर्) (दलघमी) Storage) (दलघमी) पुरवठया (दलघमी)
रुपयात) (कोट� रुपयात) पीकाखाल�ल (दलघमी) कर�ता

(पुणर् प्रकल्पांची) (इट�पीसह) �ेत्र (दलघमी)
अ) पूणर् झालेल े
प्रकल्प

30.1238 93.1392 34.5800 1.5870 4030.0000 3890.0000 68.3730 63.7720 54.2230 8.0160 0.9950
ब) बांधकाम चाल ू
असलेल ेप्रकल्प 825.29 869.03 378.99 1223.34 5818 641 83.258 74.961 63.942 10.086 0.227

क) प्रशासक�य 
मान्यताप्राप्त परंतू 
आ�थर्क तरतूद 
व्हावयाची आहे अस े
प्रकल्प

42.279 54.14 30.55 29.26 897 0 11.83 10.882 9.279 1.18 0

ड) नकाश ेव 
अंदाजपत्रके तयार 
होत असलेल्या 
योजना

7.97 503.08 0 30.83 2512 0 39.405 35.396 31.337 3.453 0

इ) भ�वष्यकाल�न 
येाजना

प�र�शष्ट -3)  व�रल सवर् प्रकारांची एकूण
एकूण उपयुक्त पाणीसाठयाच्या

वापराचा तपशील



प�र�शष्ट-4



�भजणारे 
�ेत्र 
(हेक्टर)  
I.C.A.

�पक �ेत्र  
(हेक्टर) 
Cropped 
area

�भजणारे 
�ेत्र  
(हेक्टर)  
I.C.A.

�पक �ेत्र  
(हेक्टर) 
Cropped 
area

�भजणारे 
�ेत्र 
(हेक्टर)  
I.C.A.

�पक �ेत्र 
(हेक्टर) 
Cropped 
area

1 3 4 5 6 7 8

काह� नाह�
काह� नाह�

2050 3998 2050 3998 88 172

2050 3998 2050 3998 88 172

1. नातूवाडी, ता.खेड 1) नातूवाडी प्रकल्प 20 वषार्पवू�चा असल्यान ेकालव्यावर�ल बांधकामे जलसेतू, गेट
नादरुुस्त झाल� आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गळती होते. 2) पावसाळ्यात
अ�तवषृ्ट�च्यावेळी ड�गर उतारावरुन येणार्या पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर माती, मोठे-
मोठे दगड, कालव्यात व कालवा बांधकामावर कोसळून बांधकामाच ेनकुसान होणे
या बाबी दरवष� घडत असतात. 3) �सचंन हंगामात देखभाल दरुुस्ती अतंगर्त
होणार्या अपरु्या �नधीतून फक्त पाणी पढेु जाण्यासाठ� मागर् करुन �दला जातो. 4)
कोकणामध्ये मुळातच शेतकर्यांचा रब्बी मध्ये शेतीकरण्याकड ेकल कमी �दसून
येतो.

एकूण अ-2 (1)
एकूण अ1 + अ2 = 1

अ-1) मोठे प्रकल्प
एकूण अ-1
अ-2) मध्यम प्रकल्प

2 9
कोकणातील पिश्चम वा�हनी 
पूणर् झालेले प्रकल्प

प�र�शष्ट – 4
मोठया व मध्यम प्रकल्पांचे �न�मर्त �सचंन �ेत्र व प्रत्य� �भजणारे �ेत्र.

अ.क्र. प्रकल्पाच ेनांव व प्रकार   (मोठे 
व मध्यम)

प्रकल्पीय �सचंन �मता जून 2018 अखेर �नमार्ण 
झालेले एकूण �सचंन 
�मता Cummulative

जून 2018 अखेर प्रत्य� 
�भजणारे �ेत्र 

Cummulative

�सचन �मतपे�ा प्रत्य� �भजणारे �ेत्र कमी असल्यास त्याची 
थोडक्यात कारणे.



काह� नाह�
एकूण - ब-1 काह� नाह�

3111 6003 1018 1965 2 2

3500 4900 0 0  --  --

5704 9412 2070 3416 204 337

एकूण ब-2 (3) 0 12315 20315 3088 5381 206 339
एकूण (ब-1 + ब-
2) = 3

0 12315 20315 3088 5381 206 338.6

(बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प) बांधकामाधीन प्रकल्पांचा तपशील महामंडळ�नहाय व शासनाकडील अशा क्रमाने द्यावा.

ब-1. मोठे प्रकल्प

ब-2 मध्यम प्रकल्प
1)�सचंनाचा वापर वाढ�वण्या कर�ता शेतक-यांमध्ये प्रबोधन करण्यात येत 
आहे. वेळोवेळी बैठका घेण्यात येतात परंतु शेतक-यांकडून सकारात्मक 
प्र�तसाद �मळत नाह�. शेतीचे �वभाजन �ेत्र (ह�स्सेदार� ) अत्यल्प 
असल्यामुळे शेतीची मशागत,राखण तसेच मोकाट गुरे,रानट� 

श्वापदे,माकड ेयांच्या पासून र�ण करण्यास अडचणी येतात अशा 
अडचणी शेतक-यांकडून मांडल्या जातात. अद्याप कोकण प्रदेशात शेती 
उत्पन्नासाठ� बाजारपेठ, वहातूक इ. प्राथ�मक सु�वधा पुरेषा प्रमाणात 
उपलब्ध नाह�त.                 2) कोकणातील जास्त पावसामुळे कालवे 
गाळाने भरणे गवत झाड ेझडुप ेयांच्या वाढ�मुळे कालवा प्रवाहात अडथळे 

येणे तसेच कोकणातील भूस्तरामुळे कालव्यातुन पाझर होणे, 
मनुष्यबळाचे स्थलांतरण, कमतरता इ. मुळे �सचंनाकड ेअद्याप पुरेसा 

कल �दसत नाह�.

1. गडनद� ता.संगमेश्वर

3. अजुर्ना ता.राजापूर

2. जामदा, ता.राजापूर



प�र�शष्ट-5



अ.क्र. कालावधी मोठे प्रकल्प मध्यम प्रकल्प लघु पाटबंधारे उपसा एकूण

1 2 3 4 5 6 7
1 योजना पूवर् -- -- -- --
2 प�हल� योजना (1951-

56)
-- -- -- --

3 दसुर� योजना (1956-
61)

-- -- -- --

4 �तसर� योजना (1961-
66)

-- -- -- --

5 तीन वा�षर्क योजना 
1966-67, 1967-68, 
1968-69

-- -- -- --

6 चौथी योजना (1969-
74)

-- -- -- --

7 पाचवी योजना (1974-
1978)

-- -- 687 -- 687

8 दोन वा�षर्क योजना 
1978-79, 1979-80

-- -- 1378 -- 1378

9 सहावी योजना     
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 सातवी येाजना   
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 दोन वा�षर्क योजना    

1990-91
-- 2050 2997 -- 5047

20 1991-92 -- 2050 3263 -- 5313
21 आठवी योजना     

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 नववी योजना      

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 दहावी योजना      
2002-2003

-- 2050 5003 -- 7053

प�र�शष्ट - 5

पंचवा�षर्क योजना�नहाय ज्या पाटबंधारे प्रकल्पापासून �सचंन �मता �नमार्ण झाल� त्यांची नांवे



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 अकरावी योजना     

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

बारावी योजना

41 2012-2013 -- 3522 10123 -- 13645
42 2013-2014 -- 3522 10123 -- 13645
43 2014-2015 -- 3522 10123 -- 13645
44 2015-2016 -- 3522 10123 -- 13646
45 2016-2017 -- 3522 10123 -- 13647



प�र�शष्ट-6



अ.क्र. संस्थेचे नांव व 
तह�सल

उद्भव 
प्रकल्पाचे 
नांव

मंजूर 
पाणी 
प�रमाण 
द.ल.घ.मी.

मंजूर�चा 
�दनांक

करारनामा 
केला आहे 
�कंवा नाह� 
असल्यास 
क्रमांक व 
�दनांक

प्रकल्पीय 
�सचंन �मता 
(हेक्टर)

मंजूर�मुळे 
�सचंन 
�ेत्रातील 
कपात 
(हेक्टर)

शेरा

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 खेड नगर 
प�रषद, ता. खेड

भरणे बंधारा 0.185 संस्थेच्या 
मागणी नुसार

होय 98 --

2 िजल्हा प�रषद 
रत्ना�गर�, 
ता.रत्ना�गर�

तेलेवाडी 
ल.पा.तलाव

0.276 --"-- होय 130 --

3 ग्रामपंचायत 
कडवई, 
ता.संगमेश्वर

कडवई 
ल.पा.तलाव

0.116 --"-- होय 103 --

4 ग्रामपंचायत 
�नवे बु ॥

�नवे 
ल.पा.तलाव

0.05 --"-- नाह� 182 --

5 रत्ना�गर� नगर 
प�रषद, 
रत्ना�गर�

शीळ 
ल.पा.तलाव

4.317 पा.बं.�वभाग 
मंत्रालय पत्र 
संक�णर् 1000/ 
(268/2000) 
�स.ंव्य.(धो) 
�द.5/8/2000

होय. 
�द.16/2/2010

105 105 रत्ना�गर� 
शहराला पाणी 
पुरवठा 
(�पण्यासाठ�)

6 मांडक� पाणी 
पुरवठा योजना, 
ता. �चपळूण

असुड� 
ल.पा.तलाव

0.29 18-6-98 सदर करारनामा 
हा जीवन 
प्रा�धकरण 
मंडळ, रत्ना�गर� 
यांचेकडून 
होणेचा आहे.

138 --

7 पालगड पाणी 
पुरवठा, 
ता.दापोल�

--"-- 0.114 18-6-98 नाह� 110 --

प�र�शष्ट - 6

िजल्ह्यातील मोठ्या, मध्यम व लघु पाटबंधारे व को. प. बंधारा या प्रकल्पातून �बगर �सचंन पाणी वापरासाठ�च्या 
योजनांना मंजूर� �मळाल� आहे. एकूण 6.5925 द.ल.घ.मी. पाणी हे �बगर �सचंन कारणासाठ� वळ�वले जात आहे / 
जाणार आहे व त्यामुळे प्रकल्पीय �सचंन �मतेच्या तुलनेत 128 हे. घट होणार आहे.  योजना�नहाय तपशील 
प�र�शष्ट-4 मध्ये �दला आहे.

पाटबधंारे प्रकल्पातून �बगर �सचंन पाणी वापरासाठ� मजंरू योजनांचा तपशील

िजल्हा रत्ना�गर�



अ.क्र. संस्थेचे नांव व 
तह�सल

उद्भव 
प्रकल्पाचे नांव

मंजूर पाणी 
प�रमाण 
द.ल.घ.मी.

मंजूर�चा �दनांक करारनामा केला 
आहे �कंवा नाह� 
असल्यास 
क्रमांक व �दनांक

प्रकल्पीय 
�सचंन �मता 
(हेक्टर)

मंजूर�मुळे 
�सचंन 
�ेत्रातील 
कपात 
(हेक्टर)

शेरा

8 जामसूद पाणी 
पुरवठा योजना, 
ता. गुहागर

�पपंर 
ल.पा.तलाव

0.025 18-6-98 #VALUE! 102 --

9 गुहागर पाणी 
पुरवठा योजना, 
ता. गुहागर

गुहागर ल.पा. 
योजना

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

10 अंजनवेल पाणी 
पुरवठा योजना, 
ता.गुहागर

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

11 गुहागर असगोल 
पाणी पुरवठा 
योजना, 
ता.गुहागर

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

12 पालशेत वाढ�व 
पाणी पुरवठा 
योजना 
ता.गुहागर

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

13 तामसतीथर् पाणी 
पुरवठा योजना, 
ता. दापोल�

पंचनद� 
ल.पा. योजना

0.01 18-6-98 नाह� 91 23

14 बोर�वल� पाणी 
पुरवठा योजना, 
ता. दापोल�

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

15 कोळथरे पाणी 
पुरवठा योजना, 
ता. दापोल�

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

16 दाभोळ भोपण 
पाणी पुरवठा 
योजना,       ता. 
दापोल�

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

17 बुर�डी पाणी 
पुरवठा योजना, 
ता. दापोल�

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

18 वेणोशी उफर्  
पंचनद� पाणी 
पुरवठा योजना, 
ता. दापोल�

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

19 आघार� पाणी 
पुरवठा योजना, 
ता. दापोल�

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

20 वेरळ जांभूड� 
पाणी पुरवठा 
योजना,      ता. 
खेड

भरणे बंधारा 0.0415 18-6-98 --"-- 98 --

21 पाचपांढर� पाणी 
पुरवठा योजना,  
    ता. दापोल�

स�डेघर ल.पा. 
योजना

0.311 6/18/1998 नाह� 108  --

एकूण : 6.5925

पाटबंधारे प्रकल्पातून महाराष्ट्र जीवन प्रा�धकरणाकडील नळपाणी पुरवठा योजनांसाठ� मंजूर� प्राप्त झालेल्या योजना



अ.क्र. संस्थेचे नाव तालुका उद्भव  पाणी 
(द.ल.घ.मी.)

पाणी पुरवठा �दलेल्या 
आदेशाचा क्रमांक

करारनामा केला आहे 
�कंवा नाह� असल्यास 
क्रमांक व �दनांक

प्रकल्पीय �सचंन 
�मता

�बगर �सचंन मंजूर� 
�दल्यामुळे �सचंन 
�ेत्रातील कपात 
(हेक्टर)

शेरा

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

105 105

मूळ �ेत्र मूळ �ेत्र

2 बोर�वल� पाणी पुरवठा 
योजना

दापोल� पंचनद� ल.पा. 
योजना

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

3 कोळथरे पाणी पुरवठा 
योजना

दापोल� --"-- 0.027 18-6-98 --"-- -- -- --

4 दाभोळ भोपण पाणी 
पुरवठा योजना

दापोल� --"-- 0.188 18-6-98 --"-- -- -- --

5 बुर�डी पाणी पुरवठा योजना दापोल� पंचनद� ल.पा. 
योजना

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

6 वेणोशी उफर्  पंचनद� पाणी 
पुरवठा योजना

 दापोल� --"-- 0.029 18-6-98 --"-- -- -- --

7 आघार� पाणी पुरवठा 
योजना

दापोल� --"-- 0.01 18-6-98 --"-- -- -- --

8 तामसतीथर् पाणी पुरवठा 
योजना

दापोल� --"-- 0.01 18-6-98 नाह� 91 -- --

ब) रत्ना�गर� पाटबंधारे �वभाग, रत्ना�गर�
नातूवाडी --"-- 2050 -- --

1 1) �दवानखवट� ग्रा.पं. खेड स्था�नक नाला 0.0181 --"-- -- --
2 2) नातूनगर ग्रा.पं. खेड स्था�नक नाला 0.0439 --"-- -- --
3 3) बोरघर ग्रा.पं. खेड स्था�नक नाला 0.0355 --"-- -- --
4 4) उधळे ग्रा.पं. खेड स्था�नक नाला 0.0320 --"-- -- --
5 5) कळंबणी ग्रा.पं. खेड स्था�नक नाला 0.0320 --"-- -- --
6 6) भडगाव ग्रा.पं. खेड स्था�नक नाला 0.0854 --"-- -- --

4.317 पा.बं.�वभाग मंत्रालय 
पत्र संक�णर् 1000/ 
(268/2000) 
�स.ंव्य.(धो) 
�द.5/8/2000

होय. �द.16/2/2010 रत्ना�गर� शहराला 
�पण्यासाठ� पाणी 
पुरवठा

पाटबंधारे प्रकल्पातून महाराष्ट्र जीवन प्रा�धकरणाकडील नळपाणी पुरवठा योजनांसाठ� मंजूर� प्राप्त झालेल्या योजना

�बगर �सचंन योजनांची मा�हती.
प�र�शष्ट – 6 अ

�पण्यासाठ� पाणी वापर (�पण्यासाठ�/औद्यो�गक कारणासाठ� संस्थाची तालुकावार मा�हती)

अ) लघु पाटबंधारे �वभाग, �चपळूण
1 रत्ना�गर� नगर प�रषद रत्ना�गर� शीळ ल.पा.तलाव



7 7) चाकाळे ग्रा.पं. खेड स्था�नक नाला 0.0275 --"-- -- --
8 8) आबंये ग्रा.पं. खेड स्था�नक नाला 0.0464 --"-- -- --
9 9) मुड� ग्रा.पं. खेड स्था�नक नाला 0.0678 --"-- -- --
10 10) �तसे ग्रा.पं. खेड स्था�नक नाला 0.0313 --"-- -- --
11 11) �चचंघर ग्रा.पं. खेड स्था�नक नाला 0.0262 --"-- -- --

�शरवल� ल.पा. --"-- 111 -- --
12 1) �शरवल� ग्रा.पं. खेड स्था�नक नाला 0.01359 --"-- -- --
13 2) कट�ल ग्रा.पं. खेड स्था�नक नाला 0.0931 --"-- -- --

स�डघेर --"-- 108 -- --
14 1) पालगड ग्रा.पं. दापोल� स्था�नक नाला 0.1334 18-06-1998 --"-- -- --
15 2) धामणी ग्रा.पं. दापोल� स्था�नक नाला 0.0527 --"-- -- --

गहुागर --"-- 105 -- --
16 1) गहुागर नगर पंचायत गहुागर स्था�नक नाला 0.186 18-06-1998 --"-- -- --
17 2) वरवेल� ग्रा.पं. गहुागर स्था�नक नाला 0.011 --"-- -- --
18 3) पालशेत ग्रा.पं. गहुागर स्था�नक नाला 0.077 22-02-1996 --"-- -- --
19 4) असगोल� ग्रा.पं. गहुागर स्था�नक नाला 0.032 18-06-1998 --"-- -- --

 �पपंर --"-- 102 -- --
20 1) �पपंर ग्रा.पं. गहुागर स्था�नक नाला 0.02 18-06-1998 --"-- -- --

फणसवाडी ल.पा. --"-- 47 -- --
21 1) कामथे ग्रा.पं. �चपळुण स्था�नक नाला 0.053 --"-- -- --
22 2) कापसाळ ग्रा.पं. �चपळुण स्था�नक नाला 0.057 --"-- -- --
23 3)  �मरजोळी ग्रा.पं. �चपळुण स्था�नक नाला 0.004 --"-- -- --

4)  ग्रा.पं. �चपळुण स्था�नक नाला 0.00365 --"-- -- --
आबंतखोल  ल.पा. --"-- 110 -- --

24 1) कुडुप ग्रा.पं. �चपळुण स्था�नक नाला 0.02 --"-- -- --
25 2)आबंतखोल ग्रा.पं. �चपळुण स्था�नक नाला 0.019 --"-- -- --

कळवंड ेल.पा. --"-- 136 -- --
26 1) कळवंड ेग्रा.पं. �चपळुण स्था�नक नाला 0.028 --"-- -- --
27 2) पाचाड ग्रा.पं. �चपळुण स्था�नक नाला 0.017 --"-- -- --

असुड� ल.पा. --"-- 138 -- --
28 1) कोकरे ग्रा.पं. �चपळुण स्था�नक नाला 0.055 --"-- -- --

खोपड ल.पा. --"-- 101 -- --
29 1) धामेल� क�ड ग्रा.पं. �चपळुण स्था�नक नाला 0.022 --"-- -- --
30 2) कालुस्ते ग्रा.पं. �चपळुण स्था�नक नाला 0.026 --"-- -- --



अडरे ल.पा. --"-- 267 -- --
31 1) अडरे ग्रा.पं. �चपळुण स्था�नक नाला 0.023 --"-- -- --
32 2) अनार� ग्रा.पं. �चपळुण स्था�नक नाला 0.032 --"-- -- --
34 4) वेहेळे ग्रा.पं. �चपळुण स्था�नक नाला 0.041 --"-- -- --
35 5) क�डमळा ग्रा.पं. �चपळुण स्था�नक नाला --"-- -- --

मालघर ल.पा. --"-- 142 -- --
36 1) पोसरे ग्रा.पं. �चपळुण स्था�नक नाला 0.053 --"-- -- --
37 2) दोणवल� ग्रा.पं. �चपळुण स्था�नक नाला 0.029 --"-- -- --
38 3) भोम ग्रा.पं. �चपळुण स्था�नक नाला 0.029 --"-- -- --
39 4) कापरे ग्रा.पं. �चपळुण स्था�नक नाला 0.063 --"-- -- --
40 5) ग�धळे ग्रा.पं. �चपळुण स्था�नक नाला 0.044 --"-- -- --
41 6) मालघर ग्रा.पं. �चपळुण स्था�नक नाला 0.032 --"-- -- --
42 7) रामपूर ग्रा.पं. �चपळुण स्था�नक नाला 0.015 --"-- -- --

तेलेवाडी --"-- 130 -- --
43 1)संगमेश्वर न.पा.पु.यो. संगमेश्वर स्था�नक नाला --"-- -- --
44 फणसवण/ेवाडावेसराठ संगमेश्वर स्था�नक नाला --"-- -- --

�नवे --"-- 182 -- --

45 1) �नव ेग्रा.पं. संगमेश्वर स्था�नक नाला 0.05 --"-- नाह� 182 -- --
46 2) क�डकदमराव 

क�डभूजबळराव ग्रा.पं.
संगमेश्वर स्था�नक नाला --"--

कडवई 103
47 1) कडवई ग्रा.पं. संगमेश्वर कडवई ल.पा.तलाव 0.116 --"-- होय 103 -- --

48 को.प.बंधारे संगमेश्वर -- --



भरणे
--"-- 98 -- --

49 1) भरणे ग्रा.पं. खेड स्था�नक नाला 0.1374 --"-- -- --
50 2) भोस्ते ग्रा.पं. खेड स्था�नक नाला 0.0315 --"-- -- --
51 3) जांभुड� ग्रा.पं. खेड स्था�नक नाला 0.0245 --"-- -- --
52 4) सुक�वल� ग्रा.पं. खेड स्था�नक नाला 0.0594 --"-- -- --

क��डवरे --"-- 142 -- --
53 1) बुरंबाड ग्रा.पं. संगमेश्वर स्था�नक नाला --"-- -- --
54 2) नायशी ग्रा.पं. संगमेश्वर स्था�नक नाला --"-- -- --
55 िजल्हा प�रषद रत्ना�गर�, रत्ना�गर� तेलेवाडी 

ल.पा.तलाव
0.276 --"-- होय 130 -- --

56 खेड नगर प�रषद, खेड भरणे बंधारा 0.5 संस्थेच्या मागणी नुसार होय 98 -- --

57 �पपंळी खुदर् नळपाणी 
पुरवठा योजना, �पपंळी  
खुदर्

�चपळूण व�शष्ट� 0.09200 --"-- -- -- --

58 कळंबस्त ेनळपाणी पुरवठा 
योजना, कळंबस्ते

�चपळूण व�शष्ट� 0.03650 --"-- -- -- --

59 वालोपे नळपाणी पुरवठा 
योजना, वालोपे

�चपळूण व�शष्ट� 0.01825 --"-- -- -- --

60 �शरळ नळपाणी पुरवठा 
योजना, �शरळ

�चपळूण व�शष्ट� 0.02729 --"-- -- -- --

61 �मरजोळी नळपाणी 
पुरवठा योजना, �मरजोळी 
Sai baba Temple (old)

�चपळूण व�शष्ट� 0.03650 --"-- -- -- --

62 दळवटण ेनळपाणी पुरवठा 
योजना, दळवटणे

�चपळूण व�शष्ट� 0.03650 --"-- -- -- --

63 खेड� नळपाणी पुरवठा 
योजना, खेड�

�चपळूण व�शष्ट� 0.42900 --"-- -- -- --



64 �पपंळी बुद्र.नळपाणी 
पुरवठा योजना, �पपंळी  
बुद्

�चपळूण व�शष्ट� 0.03038 --"-- -- -- --

65 धामणवणे नळपाणी 
पुरवठा योजना, धामणवणे

�चपळूण व�शष्ट� 0.00912 --"-- -- -- --

66 कुभाल� ग्रामपंचायत �चपळूण व�शष्ट� 0.03010 --"-- -- -- --
67 �शरगांव ग्रामपंचायत �चपळूण व�शष्ट� 0.05840 --"-- -- -- --
68 कळकवण े(संयुक्त) 

ग्रामपंचायत
�चपळूण व�शष्ट� 0.14600 --"-- -- -- --

69 न�वन कोळकेवाडी 
ग्रामपंचायत

�चपळूण व�शष्ट� 0.01460 --"-- -- -- --

70 मुंढे तफर्  �चपळूण 
ग्रामपंचायत

�चपळूण व�शष्ट� 0.03285 --"-- -- -- --

71 धामणवणे न�वन  
ग्रामपंचायत

�चपळूण व�शष्ट� 0.02263 --"-- -- -- --

72 �मरजोळी न�वन 
(वा�शष्ठ�)  ग्रामपंचायत  
Sakhar

�चपळूण व�शष्ट� 0.02008 --"-- -- -- --

73 वालोपे न�वन  ग्रामपंचायत �चपळूण व�शष्ट� 0.02555 --"-- -- -- --

74 �मरजोळी नळपाणी 
पुरवठा योजना, �मरजोळी

�चपळूण व�शष्ट� 0.00438 --"-- -- -- --

1 िजल्हा प�रषद रत्ना�गर�, रत्ना�गर� तेलेवाडी 
ल.पा.तलाव

0.276 --"-- होय 130 -- --

2 खेड नगर प�रषद, खेड भरणे बंधारा 0.5 संस्थेच्या मागणी नुसार होय 98 -- --

3 खेड शहर पाणी पुरवठा खेड नातुवाडी मध्यम 
प्रकल्प

2.19 26.12.2008 नाह� 2050 8 म.ज.नी.प्रा.ची नातुवाडी 
धरणापासनू त ेखेड शहर 
जलशुध्द�करण 
क� द्रापयर्तची 
गुरुत्वाकषर्णान ेपाणी 
पुरवठा करण्यासाठ�ची 
योजना तयार व्हावयाची 
आहे.

पाटबंधारे प्रकल्पातून महाराष्ट्र जीवन प्रा�धकरणाकडील नळपाणी पुरवठा योजनांसाठ� मंजूर� प्राप्त झालेल्या योजना



4 वेरळ जांभूड� पाणी पुरवठा 
योजना

खेड भरणे बंधारा 0.0415 18-6-98 --"-- 98 -- --

5 मांडक� पाणी पुरवठा 
योजना

�चपळूण असुड� ल.पा.तलाव 0.29 18-6-98 सदर करारनामा हा जीवन 
प्रा�धकरण मडंळ, 
रत्ना�गर� यांचेकडून 
होणेचा आहे.

138 -- --

6 पाजपंढर� पाणी पुरवठा 
योजना

दापोल� स�डघेर ल.पा. 
तलाव

0.311 18-6-98 नाह� 108 -- --

7 पालगड पाणी पुरवठा दापोल� --"-- 0.114 18-6-98 नाह� 110 -- --

8 जामसूद पाणी पुरवठा 
योजना

गहुागर �पपंर ल.पा.तलाव 0.025 18-6-98 --"-- 102 -- --

9 गहुागर पाणी पुरवठा 
योजना

गहुागर गहुागर ल.पा. 
योजना

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

10 अजंनवेल पाणी पुरवठा 
योजना

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

11 गहुागर असगोल पाणी 
पुरवठा योजना

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

12 पालशेत वाढ�व पाणी 
पुरवठा योजना ता.गहुागर

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

एकूण 11.077 113



प�र�शष्ट-7



संख्या �ेत्र (हे) संख्या �ेत्र (हे) संख्या �ेत्र (हे) संख्या �ेत्र (हे) संख्या �ेत्र (हे) संख्या �ेत्र (हे) संख्या �ेत्र (हे) संख्या �ेत्र (हे)

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

अ) मोठे 
प्रकल्प
ब) मध्यम 
प्रकल्प
1) नातूवाडी, 
ता.खेड 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2050 0 0

2) गडनद�, 
ता.संगमेश्वर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 525 0 0

3)अजुर्ना, 
ता. राजापूर 1 526 1 526

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3101 0 0

Co-operative 
Act खाल� प्रस्ता�वत

Co-operative 
Act खाल� स्थापन 
झालेल्या पाणी 
वापर संस्था

MMSIF 
कायद्याखाल� 
स्थापन झालेल्या 
पाणी वापर संस्था

Co-operative 
Act खाल� स्थापन 
झालेल्या पाणी 
वापर संस्था

MMSIF 
कायद्याखाल� 
स्थापन झालेल्या 
पाणी वापर संस्था

Co-operative 
Act खाल� स्थापन 
झालेल्या पाणी 
वापर संस्था

MMSIF 
कायद्याखाल� 
प्रस्ता�वत

प�र�शष्ट –7
मोठ्या व मध्यम प्रकल्पावर�ल पाणी वापर संस्थांचा तपशील.

अ.क्र. प्रकल्पाचे 
नाव व प्रकार 
(मोठे / 
मध्यम 
प्रकल्प)

तालुका�नहाय स्थापन झालेल्या पाणी 
वापर संस्थांची संख्या

सद्य:िस्थतीत कायार्िन्वत असलेल्या 
पाणी वापर संस्थांची संख्या

सद्य:िस्थतीत स्थापन परंतु कायार्िन्वत 
नसलेल्या पाणी वापर संस्थांची संख्या

नवीन पाणी वापर संस्था स्थापन 
करण्यासाठ� कायर्वाह� चाल ूअसलेल्या 
संस्थांची संख्या

शेरा

MMSIF 
कायद्याखाल� 
स्थापन झालेल्या 
पाणी वापर संस्था



प�र�शष्ट-8



मोठे प्रकल्प मध्यम प्रकल्प मोठे लघ ुप्रकल्प ल.पा.योजना 100 
हे.पे�ा जास्त

को.प.बधंारे

1) बांधकाम पणूर् झालेल्या येाजना 
(�हरवा रंग)
2) बांधकाम चाल ूअसलेल्या 
योजना (�पवळा रंग)
3) प्रशासक�य मान्यता �मळालेल्या 
परंत ुआ�थर्क तरतदू नसलेल्या 
योजना (लाल रंग)

4) अन्वेषणाखाल� असलेल्या 
योजना (गलुाबी रंग)
5) भ�वष्यकाल�न योजना (�नळा 
रंग)

Plain Green Colour

प�र�शष्ट-8
नकाशाबाबत सवर्साधारण सूचना-

सवर् मोठे, मध्यम व लघ ुपाटबधंारे प्रकल्प (राज्यस्तर�य/स्था�नक स्तर�य) पणूर् झालेले प्रकल्प, चाल ू(अपणूर्) प्रकल्प, भ�वष्यकाल�न योजना
(तटुक रंगान)े 2017-2018 साठ� तरतदू असलेल ेमोठे, मध्यम प्रकल्प दशर्वावेत. (Major, and Medium Irrigation Projects) प्रशासक�य
मान्यता �मळालेल्या योजना, भ�वष्यकाल�न योजना, वेगवेगळया रंगान ेदाखवाव्यात. ल.पा.योजना 250 हे.पे�ा जास्त असलेल्या योजनांचा
समावेश करावा.

2. दशर्क नकाशावर तक्त्यात दशर्वाव.े

3) दशर्क नकाशाच ेप्रमाण 1 इंच - 4 मलै (�डग्रीशीट) असाव.े नकाशावर�ल आकडवेार� इ.मा�हती ससु्पष्ट असावी. नकाशाच्या तळात नेमप्लेट
(Name plate at right side of bottom corner) असावी व त्याखाल� नकाशा कधी तयार केला याची तार�ख न चुकता दशर्वावी.

4) बांधकाम पणूर् झालेले प्रकल्प - मोठे �हरवा रंग



8) नकाशावर सम पजर्न्यमान रेषा (Isohyets) दशर्वाव्यात. (तटुक लाल रेषा) जस,े 100 च्या पट�त 250 च्या पट�त)
9)  नकाशावर खोरेदशर्क रेषा (Basin Line) �व�भन्न रंगान ेदशर्वाव्यात.
10)   मोठे, मध्यम, ल.पा.प्रकल्प- पणूर् प्रकल्पांची याद� नकाशावर �लहावी.
        मोठे, मध्यम, ल.पा.प्रकल्प- चाल ूप्रकल्पांची याद� नकाशावर �लहावी.
       (याद�तील अ.क्र.प्रकल्पाच्या जागी �लहावा)

      आकडवेार�सह ( रेखाछाया)
ब)  �नमार्ण होणार� �सचंन �मता    Plain Green Colour Matching
      आकडवेार�सह               �पवळा रंग Plain  Yellow Colour

6) पणूर् झालेल्या प्रकल्पातनू प्रदेशात �नमार्ण झालेल� 
�सचंन�मता

�हरवा रंग

 आकडवेार�सह दशर्वावी. Plain Green Colour

7) चाल ूप्रकल्पातनू                                              अ)  
�नमार्ण झालेल� �सचंन �मता

�हरवा रंग

5) बांधकाम पणूर् झालेले प्रकल्प मध्यम �पवळा रंग

Plain Yellow Colour
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संख्या �कंमत 
रू.ल�

मनुष्य 
�दवस 
मजूर 
�मता

संख्या �कंमत 
रू.ल�

मनुष्य 
�दवस 
मजूर 
�मता

संख्या �कंमत 
रू.ल�

मनुष्य 
�दवस 
मजूर 
�मता

संख्या �कंमत 
रू.ल�

मनुष्य 
�दवस 
मजूर 
�मता

संख्या �कंमत 
रू.ल�

मनुष्य 
�दवस 
मजूर 
�मता

संख्या �कंमत 
रू.ल�

मनुष्य 
�दवस 
मजूर 
�मता

1 2 3
रत्ना�गर� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

�सधंुदगूर् 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

एकूण 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

संख्या �कंमत 
रू.ल�

मनुष्य 
�दवस 
मजूर 
उपलब्धी

संख्या �कंमत 
रू.ल�

मनुष्य 
�दवस 
मजूर 
उपलब्धी

संख्या �कंमत 
रू.ल�

मनुष्य 
�दवस 
मजूर 
उपलब्धी

संख्या �कंमत 
रू.ल�

मनुष्य 
�दवस 
मजूर 
उपलब्धी

खचर् 
रू.ल�

मनुष्य 
�दवस 
मजूर 
उपलब्धी

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 8 9

प्रगती पथावर�ल काम     पणूर् झालेल� कामे 1 ए�प्रल 2018 
पासून 

30/6/2018 पयर्त31 माचर् 2018 पय�तची 1 ए�प्रल 2018 नंतरची 31 माचर् 2018 पय�तची 1 ए�प्रल 2018 नंतरची

31 माचर् 2018 पय�तची 1 ए�प्रल 2018 नंतरची 31 माचर् 2018 पय�तची 1 ए�प्रल 2018 नंतरची

4 5 6

प�र�शष्ट-9
सुधा�रत प्रपत्र - 2 (महात्मा गांधी राष्ट्र�य ग्रामीण रोजगार हमी योजना)

अ. क्र. िजल्ह्याच े
नाव

आराखड्या
त  
समा�वष्ट 
कामांची 
संख्या

अंदाजपत्रके तयार करुन िजल्हा�धकार� यांना पाठ�वले अंदाजपत्रकांना प्रशासक�य मान्यता �मळालेल� कामे सेल्फवर�ल कामे (मंजूर परंत ूसध्या चाल ून केलेल�)  (6+7+8)

31 माचर् 2018 पय�तची 1 ए�प्रल 2018 नंतरची
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