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4) ग्रामरर्वकास र्व जलसंधारण रर्विार्ाचा िासन रनणगय क्रमाकं : मफुअ-
2014/प्र.क्र.30/जल-8, रद. 7 माचग,2014. 

5) महसूल र्व र्वन रर्विार्ाचा िासन रनणगय क्रमाकं : एससीर्वाय-2014/प्र.क्र. 201 /म-7, रद. 
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प्रथतार्वना - 
महाराष्ट्र राज्यात रपकाच्या ऐन र्वाढीच्या काळात पार्वसाची अरनयरमतता र्व पार्वसातील खंि 

यामुळे सतत टंचाई सदृि पररस्थिती रनमाण हो न यायाचा मोठा पररणाम कि रक षेतते्रार्वर होत आहे. 
राज्यातील ससचनाच्या सुरर्वधाचंा रर्वचार करता मयारदत ससचन सुरर्वधा (जल र्व ससचन आयोर्ाच्या 
अहर्वालानुसार संपुणग ससचन षेतमता उपयोर्ात आणली तरी 44% षेतते्र कोरिर्वाहूच राहणार), अर्वकगण 
प्रर्वण षेतते्राची मोठी व्याप्ती (159 लषेत हेक्टर म्हणजचे लार्र्वि योग्य षेतते्राच्या 52 % षेतते्र) हलक्या र्व 
अर्वनत जरमनीचे मोठे प्रमाण (42.20%) रर्वकम, अरनरित र्व खंिीत पजगन्यमान यामुळे कि रक षेतते्रात 
र्वाढत जाणारी अरनरितता या बाबी प्रककाने राज्याच्या रर्वकासामध्ये आव्हान ठरत आहेत. राज्यात 
मार्ील चार दिकात कोरिर्वाहू षेतते्रातील रपकाचं्या उयापादनामध्ये मोठया प्रमाणात चढ उतार रदसून 
येत आहे. या पररस्थितीस मुख्ययार्वकेरुन पाण्याची कमी उपलब्धता हा घटक कारणीितू आहे. िाश्वत 
िेतीसाठी पाणी र्व रपण्याच्या पाण्याची उपलब्धतता करुन देण्यासाठी जलसंधारणातंर्गत उपाययोजना 
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एकास्यामक पध्दतीने सर्वग रर्विार्ाच्या समन्र्वयाने रनयोजनबद्ध आराखिा तयार करुन राबरर्वल्यास 
रपण्याचे पाणी र्व रपकास सरंरषेतत ससचन देण्याची व्यर्वथिा रनरितपणे करता येईल. 

सन 2014 मध्ये पजगन्यमानात सरासरी 20% पेषेता जाथत घट असलेले 184 तालुके आहेत तर 
िजूलपातळीत 3 मीटर पेषेता जाथत घट झालेले 72 तालुके, 2 ते 3 मीटरपेषेता जाथत घट झालेले 116 
र्व 1 ते 2 मीटरपेषेता जाथत घट झालेले 190 तालुके आहेत. म्हणजेच िरू्ािातील पाणी पातळीत 2 
मीटरपेषेता जाथत घट झालेले 188 तालुके (2234  र्ार्व)े आहेत.  या र्ार्वातं रपण्याच्या पाण्याची तीव्र 
टंचाई िासण्याची िक्यता आहे. िासनाने रद. 25 नोव्हेंबर, 2014 च्या िासन रनणगयान्र्वये 22 
रजल्हयातंील 19059 र्ार्वामंध्ये टंचाई सदृि पररस्थिती जारहर केलेली आहे. तसेच राज्यातील मोठया 
प्रकल्पात सरासरी 81 %  मध्यमप्रकल्पात सरासरी 67 % र्व लघू प्रकल्पात सरासरी 60 %  पाणी 
साठा उपलब्ध आहे. रह र्वथतुस्थिती पाहता राज्यातील 22 रजल्हयामंधील काही 
तालुक्यातटंचाईसदृिपररस्थितीरनमाण झाली आहे.सन 2011-12 मध्ये परिम महाराष्ट्र र्व 
मराठर्वाड्यात तीव्र टंचाई पररस्थिती रनमाण झाली होती. राज्यात दर 2 र्वकानंतर काही िार्ात टंचाई 
पररस्थिती रनमाण होते असे रनदिगनास येत आहे. 

राज्यात मारर्ल दोन र्वकात साखळी रसमेंट कााँक्रीट नाला बाधं कायगक्रम, महायामा फुले जल र्व 
िमूी संधारण अरियान राबरर्वण्यात आले आहे. यायाचप्रमाणे लातूर रजल्हयात र्ाळ काढणे, नादेंि 
रजल्हयात रर्वरहर पुनिगरण  ही पाणी अिरर्वणे र्व रजररर्वणे (Water Harvesting)ची कामे यिथर्वीपणे 
राबरर्वण्यात आली आहेत. सन 2012-13 मध्ये टंचाई पररस्थितीर्वर कायमथर्वरुपी मात करण्यासाठी 
पुणे रर्विार्ातील 5 रजल्हयात जलयुक्त र्ार्व अरियान हा उपक्रमराबरर्वण्यात आला. यायामध्ये सर्वग 
रर्विार्ाच्या समन्र्वयातून एकरत्रतपणे र्वरे्र्वरे्ळया योजना राबर्वून पाणी अिरर्वण्यासाठी र्व िजूल 
पातळीत र्वाढ करण्यासाठी कि ती आराखिा तयार करण्यात आला. या अरियानात जलसंधारणाच्या 
माध्यमातून रर्विार्ात पाणलोटाची कामे, रसमेंट साखळी नाला बाधंकामे, जुने अस्थतयार्वातील रसमेंट 
नालाबाधं / के.टी.र्वअेर दुरुथती र्व नुतनीकरण, जलथतोत्रातील र्ाळ काढणे, जलथतोत्र 
बळकटीकरण, रर्वहीर पुनिगरण, उपलब्ध पाण्याचा कायगषेतम र्वापर आरण ओढे/नाले जोि कामे हाती 
घेणेत आली. या सर्वग कामाचं्या माध्यमातून 8.40 टीएमसी षेतमतेचे रर्वकें द्रीत पाणीसाठे रनमाण करण्यात 
आले आहेत. यायामुळे िजूल पातळीत 1 ते 3 मीटरने र्वाढ झाली असून रपण्याचे पाणी र्व िेतीसाठी 
संररषेतत ससचनाची सोय झाली. यायामुळे टंचाई पररस्थितीर्वर कायमथर्वरुपी मात करण्यास मदत झाली 
आहे. 

या सर्वग कायगक्रमाचंी फलश्रुती रर्वचारात घेता “सर्वांसाठी पाणी - टंचाईमुक्त महाराष्ट्र 
2019”करण्यासाठी र्व टंचाई पररस्थितीर्वर कायमथर्वरुपी मात करण्यासाठी एकास्यामक पध्दतीने 
रनयोजनबद्धररयाया कि ती आराखिा तयार करुन पाण्याची उपलब्धता र्वाढरर्वण्यासाठी “जलयुक्त 
रिर्वार अरियान” राबरर्वण्याची बाब िासनाच्या रर्वचाराधीन होती. 
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िासन रनणगय-  

राज्यात जर्वळ जर्वळ 82% षेतते्र कोरिर्वाहू र्व 52% षेतते्र अर्वकगण प्रर्वण आहे. सन 2014-15 
मध्ये िजूल पातळीत 2 मीटरपेषेता जाथत घट झालेले 188 तालुके (2234 र्ार्व)े आहेत तर 22 
रजल्हयातंील 19059 र्ार्वामंध्ये टंचाई पररस्थिती जारहर केली आहे. याया रठकाणी प्राधान्याने सदर 
“जलयुक्त रिर्वार अरियान” राबरर्वणे आर्वश्यक आहे. तसेच िरर्वष्ट्यात राज्यातील उर्वगररत िार्ात पाणी 
टंचाई पररस्थिती रनमाण हो  नये यासाठी उपाययोजना करण्याची आर्वश्यकता आहे. यायाकररता 
रर्वरर्वध रर्विार्ातंर्गत मंजूर असलेल्या योजनाचं्या मंजूर रनधीतून/Convergence करुन 
MREGS/आमदार/खासदार रनधी/ रजल्हाथतर रनधी/ अिासकीय संथिा /CSR लोकसहिार् याचं्या 
माध्यमातून टंचाई पररस्थितीर्वर कायमथर्वरुपी मात करण्यासाठी राज्यातील सर्वग रजल्हयात जलयुक्त 
रिर्वार अरियान राबरर्वण्यास िासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

1) अरियानाचा उदे्दि :- 
राज्यात सतत उद्भर्वणारी टंचाई सदृि पररस्थिती रर्वचारात घे न “सर्वांसाठी पाणी -टंचाई 

मुक्त महाराष्ट्र 2019” अंतर्गत जलयुक्त रिर्वार अरियान हाती घेण्यात येत आहे :- 

1. पार्वसाचे जाथतीत जाथत पाणी र्ार्वाचे रिर्वारातच अिरर्वणे. 
2. िरू्िातील पाण्याच्या पातळीत र्वाढ करणे. 
3. राज्याच्या ससचन षेतते्रात र्वाढ करणे-िेती साठी संररषेतत पाणी र्व पाण्याच्या र्वापराच्या 
कायगषेतमतेत र्वाढ करणे. 

4. राज्यातील सर्वांना पुरेिा प्रमाणात पाणी उपलब्ध करण्याची िाश्वता - ग्रामीण िार्ातील बंद 
पिलेल्या पाणी पुरर्वठा योजनाचंे पुनर्जजर्वीकरण करुन पाणी पुरर्वठ्यात र्वाढ करणे. 

5. िजूल अरधरनयम अंमलबजार्वणी. 
6. रर्वकें द्रीत पाणी साठे रनमाण करणे. 
7. पाणी साठर्वण षेतमता रनमाण करणारी नरर्वन कामे हाती घेणे. 
8. अस्थतयार्वात असलेले र्व रनकामी झालेल्या जलथतोत्राचंी (बंधारे / र्ार्व तलार्व / पाझरतलार्व / 
रसमेंट बंधारे) पाणी साठर्वण षेतमता पुन:थिारपत करणे / र्वाढरर्वणे. 

9. अस्थतयार्वातील जलस्त्रोतामंधील र्ाळ लोक सहिार्ातून काढून जलस्त्रोताचंा 
पाणीसाठार्वाढरर्वणे. 

10. र्विषेत लार्र्विीस प्रोयासाहन दे न र्विषेत लार्र्वि करणे. 
11. पाण्याच्या ताळेबंदाबाबत जनतेत जाणीर्व /जार्िती रनमाण करणे. 
12. िेतीसाठी पाण्याचा कायगषेतम र्वापर करणेस प्रोयासाहन / जनजार्िती करणे. 
13. पाणी अिरर्वणे / रजररर्वणे बाबत लोकानंा प्रोयासारहत (Sensitize)करणे/ लोकसहिार् र्वाढरर्वणे. 
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2.   अरियानाची व्याप्ती :- 
सदर कायगक्रम अरियानथर्वरुपात िासकीय रर्विार्, थर्वयंसेर्वी संथिा, लोकसहिार् र्व 

खाजर्ी उदयोजक (CSR)  याचं्याकिील उपलब्ध रनधीतून राज्यातील टंचाई सदृि तालुक्यात र्व 
उर्वगररत िार्ात िरर्वष्ट्यात टंचाई िासू नये यासाठी राबरर्वण्यात यार्वा. 

3. रर्विार्ीय समन्र्वय सरमती : 
या अरियानासंदिात संबंरधत यंत्रणाचंा पररणामकारक समन्र्वय साधणे, आराखियास 

मान्यता देणे, सरनयंत्रण र्व िासनास अहर्वाल सादर करण्याकररता रर्विार्ीय आयुक्त याचं्या 
अध्यषेततेखाली खालील प्रमाणे सरमती र्रठत करण्यात येत आहे. :- 
रर्विार्ीय आयुक्त : अध्यषेत  
रर्विार्ीय कि रक सहसंचालक : सदथय 
अरधषेतक अरियंता, लघु रसचंन : सदथय 
(जलसंधारण) मंिळ 
अरधषेतक अरियंता, जलसंपदा : सदथय 
उपसंचालक, िजूल सर्वषेेतण रर्वकास : सदथय 
यंत्रणाउप आयुक्त (रर्वकास) : सदथय 
उप आयुक्त (रोहयो) : सदथय सरचर्व 

4. रजल्हाथतरीय सरमती :- 
या अरियानासंदिात अंमलबजार्वणीबाबत रनणगय घेणे / र्ार्वाचंी / कामाचंी रनर्वि करणे / 

यायानंा मान्यता देणे / कि ती आराखिा तयार करणे / कायगक्रमाची अंमलबजार्वणी / ससनयत्रण र्व 
समन्र्वय करण्यासाठी रजल्हा अरधकारी याचं्या अध्यषेततेखाली  खालील प्रमाणे सरमती र्रठत 
करण्यात येत आहे. :- 
रजल्हारधकारी  :  अध्यषेत 
मुख्य कायगकारी अरधकारी : सह अध्यषेत 
अरतररक्त मुख्य कायगकारी अरधकारी : सदथय 
उप मुख्य कायगकारी अरधकारी (ग्रामपंचायत) :  सदथय 
रजल्हा पररकद  
उप मुख्य कायगकारी अरधकारी (मनरेर्ा) : सदथय 
उप रजल्हारधकारी (रोहयो) : सदथय 
कायगकारी अरियंता (ग्रारमण पाणी पुरर्वठा) :  सदथय 
रजल्हा पररकद र्वररष्ट्ठ िरू्वजै्ञारनक, िजूल सर्वषेेतण : सदथय 
र्व रर्वकास यंत्रणा  
कायगकारी अरियंता, जलसंपदा रर्विार् : सदथय 
कायगकारी अरियंता, लघु ससचन रर्विार् : सदथय 



िासन रनणगय क्रमांकः जलअ-2014/प्र.क्र.203/जल-7 

 

पषृ्ठ 41 पैकी 5  
 

रजल्हा पररकद कायगकारी अरियंता, लघु ससचन : सदथय 
जलसंधारण रर्विार् उप रर्विार्ीय अरधकारी (प्रातं) : सदथय 
तज्ञ व्यक्ती (जलसंधारण)- (1) :  सदथय  
अिासकीय संथिेचे प्ररतरनधी-(2) :  सदथय 
रजल्हा अधीषेतक कि रक अरधकारी : सदथय सरचर्व 

5. तालकुाथतरीय सरमती :- 
या अरियानासंदिात तालुकाथतरीय आराखिा सर्वग यंत्रणेच्या समन्र्वयाने तयार करुन 

रजल्हाथतरीय सरमतीला सादर करतील.या करीता तालुकाथतरार्वर खालील प्रमाणे सरमती र्ठीत 
करण्यात येत आहे. 
उपरर्विार्ीय अरधकारी (प्रांत) : अध्यषेत 
र्ट रर्वकास अरधकारी  : सह सदथय 
उपरर्विार्ीय कि की अरधकारी : सदथय 
तहरसलदार : सदथय 
उप अरियंता (पाणी पुरर्वठा) : सदथय 
र्ट रर्वकास अरधकारी : सदथय 
उप अरियंता जलसंपदा : सदथय 
उप अरियंता लघु ससचन (जलसंधारण) मंिळ : सदथय 
उप अरियंता (ससचन) रजल्हा पररकद : सदथय 
तज्ञ व्यक्ती (जलसंधारण) : सदथय 
अिासकीय संथिाचे प्ररतरनधी : सदथय 
तालुका कि की अरधकारी : सदथय सरचर्व  

6. अरियानातंर्गत हाती घ्यार्वयाची कामे :-  
जलयुक्त रिर्वार अरियानात खालील कामे घ्यार्वीत याबाबतचा सरर्वथतर तपिील 

परररिष्ट्ट ब प्रमाणे आहे. 
1) पाणलोट रर्वकासाची कामे. 
2) साखळी रसमेंट कााँक्रीट नाला बंधाऱयाचंी कामे नाला खोलीकरण / रंुदीकरणासह करणे. 
3) जुन्या जलसंरचनाचंे पुनर्जजर्वन करणे. 
4) अस्थतयार्वातील लघु पाटबंधारे संरचनाचंी (केटी र्वअेर / साठर्वण बंधारा) दुरुथती करणे. 
5) पाझर तलार्व, लघू ससचन तलार्व दुरुथती, नुतनीकरण र्व षेतमता पुनगथिारपत करणे (RRR).  
6) पाझर तलार्व / र्ार्व तलार्व / साठर्वण तलार्व / रिर्वकालीन तलार्व / रिटीिकालीन तलार्व 
/ रनजामकालीन तलार्व / माती नालाबाधंातील र्ाळ काढणे. 

7) मध्यम र्व मोठया प्रकल्पांची ससचन षेतमतेनुसार प्रयायषेत र्वापर होण्यासाठी उपाय योजना 
करणे. 
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8) छोटे ओढे/नाले जोि प्रकल्प राबरर्वणे. 
9) रर्वहीर / बोअरर्वले पुनिगरण कामे. 
10) उपलब्ध पाण्याचा कायगषेतम र्वापर. 
11) रपण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत बळकट करणे. 
12) पाणी र्वापर संथिा बळकट करणे. 
13) कालर्वा दुरुथत करणे. 
सर्वासाठी पाणी - टंचाईमुक्त महाराष्ट्र 2019 उपक्रमातंर्गत राबर्वार्वयाच्या 

उपाययोजनासंाठी रिरलव्हरींर् चेंज फा ंिेिन (िीसीएफ)  आरण पेमािूं याचं्याद्वारे 19 ते  27 जून, 
2014 दरम्यान आयोरजत “सर्वांसाठी पाणी-र्वॉटर लॅब” मध्से सर्वग घटकाचं्या सहिार्ातून आरण 
सहमरतद्वारेरर्वकरसत झालेल्या प्राधान्य क्रमाचंा, रनककाचंा अर्वलंब केला जाईल. 

7. अरियानाचा कालार्वधी :- 
अरियानातंर्गत रनयोरजत कामे पार्वसाळयापुर्वी पूणग होतील अिी कायगर्वाही करणे आर्वश्यक 

असल्याने रिसेंबर अखेर कि ती आराखिा तयार करण्यात यार्वा. यायास रर्विार्ीय सरमतीची मान्यता 
घेर्वून जानेर्वारी च्या परहल्या आठर्वियात  प्रयायेक तालुक्यातून रकमान 5 कामे सुरु करार्वीत.या 
कायगक्रमाची प्रयायषेत अंमलबजार्वणी जानेर्वारी 2015 ते जानेर्वारी 2016 पयंत करण्यात यार्वी र्व 
यायानंतर जानेर्वारी 2016 ते माचग 2016 या कालार्वधीत मुल्यमापनाचे काम करण्यात यार्व.ेयाप्रमाणे 
सन 2019 पयंत सदर अरियानाची अंमलबजार्वणी करण्यात यार्वी. 

8. ज्या र्ार्वात तीव्र पाणी टंचाई आहे अिा र्ार्वात पाण्याच्या ताळेबंदानुसार पाण्याची र्रज लषेतात 
घेर्वून कायगक्रम राबर्वार्वा.सदरचे अरियान हे र्ार्व र्व तालकुा घटक म्हणनू राबरर्वण्यात यार्व.े 

9. साखळी रसमेंट कााँक्रीट नाला बाधं घेण्याकररता र्ार्वरनर्विीचे रनकक (िासन रनणगय 
क्र.जलस2012/प्र.क्र.79/जल-7, रदनाकं 12/11/2013) 

जलयुक्त रिर्वार अरियानाअंतर्गत साखळी रसमेंट कााँक्रीट नाला बाधं कायगक्रमाच्या 
मार्गदिगक सूचनानुसार साखळी रसमेंट बंधारे घेण्यासाठी र्ार्वाची रनर्वि करार्वी. 
एकास्यामकपाणलोट रर्वकास कायगक्रमातंर्गत पाण्याचा ताळेबंद रनरित करुन यायारठकाणी 
आर्वश्यकतेनुसार साखळी रसमेंट नाला बाधं कायगक्रम देखील प्राधान्याने घेण्यात यार्वा.या संदिात 
िजूल सर्वषेेतण र्व रर्वकास यंत्रणा याचंे अरिप्राय न चकूता घेण्यात यार्वते. 

10. रनधीची उपलब्धता :-  
राज्यामध्ये जलयुक्त रिर्वार अरियान राबरर्वणेसाठी रर्वरर्वध योजनातंर्गत उपलब्ध 

असलेल्या रनधीचा र्वापर करण्यात यार्वा. अरियानासाठी र्वरे्र्वरे्ळया योजनेच्या लेखारिकांतर्गत 
रजल्हाथतरार्वर उपलब्ध होणाऱया रनधीची एकरत्रतपणे सारं्ि घालून (Convergence)  रनयोरजत 
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कामे पूणग करण्यात यार्वीत. यायाचप्रमाणे अरियानातंर्गत रनयोरजत कामे पूणग करण्यासाठी 
लोकसहिार् घेण्यात यार्वा. 

र्वरे्र्वरे्ळया थतोत्रातून उपलब्ध हो  िकणारा रनधी 
अ. 
क्र. 

कामाचा तपिील रनधी उपलब्ध हो  िकणाऱया 
योजना 

अमंलबजार्वणी यंत्रणा 

1 पाणलोट रर्वकासाची कामे-
कंपाटगमेंट बिंींर् / ढाळीची 
बांधबरंदथती, िेततळे, मातीचा 
नालाबांध, सलर्समतल चर 

इयायादी 

IWMP, मनरेर्ा, राष्ट्रीय 
फलोयापादन अरियान, राज्यथतर 
रनधी, आरदर्वासी उपयोजना / 
रबर्र आरदर्वासी उपयोजना, 
रर्वदिग सघन ससचन रर्वकास 
कायगक्रम, रर्विेक घटक योजना 

कि रक, र्वन र्व सामारजक 
र्वनीकरण 

2 साखळी रसमेंट कााँक्रीट नाला 
बांध/नाला 

खोलीकरण/सरळीकरण/ 
रंुदीकरण करणे 

मा. मुख्यमंत्री सहाय्यता रनधी, 
राज्यथतर रनधी, रजल्हा रनयोजन 
सरमती रनधी, मा. खासदार / 
आमदार रनधी, रर्वदिग सघन 
ससचन रर्वकास कायगक्रम, रजल्हा 
पररकदेस रनधी, अिासकीय 
संथिा रनधी, सहकारी 
साखरकारखाने CSR  र्व इतर 
संथिा रनधी 

कि रक, लघु ससचन 
(जलसंधारण), जलसंपदा 

रजल्हा पररकद. 

3 जुन्या जलसरंचनाचंे पनुर्जजर्वन 
करणे 

मा.मुख्यमंत्री सहाय्यता रनधी, 
राज्यथतर रनधी, रजल्हारनयोजन 
सरमती रनधी, रजल्हा पररकदेस 
रनधी, अिासकीय संथिा रनधी, 
सहकारी साखर कारखाने, CSR, 
लोक सहिार्, यांरत्रकी 
रर्विार्ाकिील उपलब्ध मरिनरी, 
महायामा फुले जल िमुी अरियान 
रनधी, मनरेर्ा, IWMP- प्रेरक 
प्रर्विे उपक्रम रनधी 

कि रक, लघु ससचन 
(जलसंधारण), जलसंपदा 

रजल्हा पररकद 

4 अस्थतयार्वातील मिद र्व 
जलसंधारण  प्रकारच्या 

संरचनांची, के टी र्वअेर साठर्वण 
बधंारा याचंीउपयोरर्तार्वाढरर्वणे 

र्व दुरुथती 

राज्यथतर रनधी, रजल्हा रनयोजन 
सरमती रनधी, रजल्हा पररकदेस 
रनधी, अिासकीय संथिा रनधी, 
सहकारी साखर कारखाने, लोक 
सहिार् 

कि रक, लघु ससचन 
(जलसंधारण), रजल्हा 

पररकद र्व जलसंपदा रर्विार् 
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अ. 
क्र. 

कामाचा तपिील रनधी उपलब्ध हो  िकणाऱया 
योजना 

अमंलबजार्वणी यंत्रणा 

5 मोठया र्व मध्यम प्रकल्पांची 
उपयोरर्ता र्वाढरर्वणे 

 
 
 
 

राज्य थतररनधी, रजल्हा रनयोजन 
सरमती रनधी,  अिासकीय संथिा 
रनधी, सहकारी साखर कारखाने, 
लोक सहिार् 

जलसंपदा 

6 छोटे नदी/नाले जोि प्रकल्प राज्य रनधी जलसंपदा 
7 ल.पा.तलार्व/मा.मा.तलार्व/ 

पाझरतलार्व/र्ार्वतलार्व/साठर्व
णतलार्व/रिर्वकालीनतलार्व/रि
टीिकालीनतलार्व/रनजामका
लीनतलार्व/मातीनालाबांधाती

लर्ाळकाढणे. 

मनरेर्ा, लोकसहिार्, सहकारी 
साखर कारखाने, अिासकीय 
संथिा, महायामा फुले जल र्व िमुी 
अरियान, रर्वदिग सघन ससचन 
रर्वकास कायगक्रम 

कि रक, लघु ससचन 
(जलसंधारण), रजल्हा 
पररकद र्व जलसंपदा 

8 रपण्याचे पाणी थतोत्र 
बळकटीकरण करणे. 

रजल्हा पररकद रनधी, रजल्हा 
रनयोजन सरमती रनधी, 

पाणीपरुर्वठा, िजूल सर्वषेेतण 
र्व रर्वकास यंत्रणा, रजल्हा 

पररकद 
9 रर्वहीर/बोअरर्वलेपनुिगरणकामे मनरेर्ा, महायामा फुले जल िमुी 

अरियान रनधी 
कि रक, िजूल सर्वषेेतण र्व 

रर्वकास यंत्रणा, पाणी परुर्वठा 
र्व थर्वच्छता रर्विार्, रजल्हा 

पररकद 
10 उपलब्ध पाण्याचा कायगषेतम 

र्वापर, पीक पद्धतीत बदल 
राष्ट्रीय सुक्ष्म ससचन अरियान, 
राज्यरनधी 

कि रक र्व जलसंपदा 

11 कोरिर्वाहू िेती अरियान 
अंमलबजार्वणी (रर्वथतित रटपणी 

परररिष्ट्ट फ) 

राज्य रनधी 
कि रक 

12 पाणी र्वापर संथिा 
बळकटीकरण 

राज्य रनधी लोक सहिार् 
जलसंपदा र्व जलसधंारण 

13 कालर्वा थर्वच्छता मनरेर्ा जलसंपदा र्व जलसधंारण 

14 जनजार्िती IWMP महायामा फुले जलिमूी 
अरियान 

कि रक 

15 प्ररसद्धी IWMP महायामा फुले जलिमूी 
अरियान 

कि रक 
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11. महायामा फुल ेजल र्व िमूी अरियान :-  
िासनाने या अरियानासाठी यार्वकी रु. 25.00 कोटी रनधी उपलब्ध करुन रदला आहे. सदर 

रनधाचा जलस्त्रोत बळकट करण्याच्या कामासाठी करण्यात यार्वा. टंचाई जारहर झालेल्या / 
आरदर्वासी आरण िोंर्री रर्वकासामध्ये समारर्वष्ट्ठ असलेल्या र्ार्वाचं्या कामासाठी र्व संबंधीत रजल्हा 
अरधकारी र्व रर्विार्ीय आयुक्त याचंी मार्णी आल्यानंतर अरधकचा रनधी उपलब्ध करुन रदला 
जाईल. 

12. र्ार्वासाठीपाण्याचा ताळेबंद तयार करणे :- 
जलयुक्त रिर्वार अरियान तंत्र िुध्दररयाया राबरर्वण्याकररता संबंधीत र्ार्वातील पाण्याचा 

ताळेबंद तयार करणे आर्वश्यक आहे. सदर ताळेबंद कि रक/जलसंधारण/जलसंपदा/िजूल सर्वषेेतण 
रर्वकास यंत्रणा यानंी तयार करार्वा.यायाबाबतची कायगपध्दती परररिष्ट्ट ि प्रमाणे अरं्वलंबर्वार्वी. 

13. अरियानाचा आराखिा तयार करणे:- 
जलयुक्त रिर्वार अरियान राबरर्वणेसाठी रजल्हा रनहाय आराखिा तयार करणे आर्वश्यक 

आहे. सदरचा आराखिा तयार करताना िासनाच्या रर्वरर्वध योजनातंर्गत उपलब्ध होणारा रनधी, 
मनरेर्ा रनधी, थर्वयंसेर्वी संथिाचा सहिार्, CSR, सहकारी संथिा आरण लोक सहिार् याचंा रर्वचार 
करणेत यार्वा. अरियानातंर्गत हाती घ्यार्वयाच्या कामाचंा आराखिा तयार करताना रजल्हयामध्ये 1) 
अस्थतयार्वात असलेली जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने पूणग करणे 2) नव्याने हाती घ्यार्वयाची कामे, 
3)  अस्थतयार्वात असलेल्या कामाचंी दुरुथती आरण जलथतोत्रातील र्ाळ काढणे या कामाचंे उरद्दष्ट्ट र्व 
यायासाठी आर्वश्यक रनधी हे रनरित करार्व.े र्ार्व / तालुका / रजल्हा यांचा आराखिा तयार 
करण्याबाबतचा नमुना परररिष्ट्ट क मध्ये रदला आहे. यायानुसार आराखिे तयार करार्वते.  

र्ार्व पातळीर्वरील आराखिा करणेसाठी संबंधीत रर्विार्ाचे अरधकारी उदा. ग्रामसेर्वक / 
तलाठी / कि रक पयगर्वषेेतक / कि रक सहायक / िाखा अरियंता / करनष्ट्ठ अरियंता यानंी रिर्वार िटे 
करुन कें द्रारिमुख आराखिा तयार करण्यासाठी मदत करार्वी. सदरचा आराखिा तयार 
करण्यासाठी रर्वथतार अरधकारी (कि रक) / मंिळ कि रक अरधकारी/ मंिळ अरधकारी (महसुल) यानंी 
नेमणकू रजल्हारधकारी यानंी करुन यायानंी सरपंच, ग्रामपंचायत सदथय, प्रर्तरिल िेतकरी 
याचं्यासोबत रिर्वार िटे करुन र्ार्वाच्या र्रजा रर्वचारात घे न र्ार्व आराखिा तयार करार्वा. हा 
र्ार्व आराखिा ग्रामसिते मंजूर करार्वा. तालुक्यातील र्व रजल्हयातील र्ार्वाचंे आराखिे एकारत्रत 
करुन तालुका र्व रजल्हा आराखिा तयार करार्वा. जलयुक्त रिर्वार अरियान आराखिा तयार 
करताना रजल्हाथतरीय सर्वग संबंरधत यंत्रणाचंा सहिार् आर्वश्यक राहील. 

14. नारर्वन्यपूणग योजनाकंररता रजल्हा रनयोजन रर्वकास सरमती याचंेकिे उपलब्ध असलेला 3.5% 
रनधी यायाचप्रमाणे राज्य र्व रजल्हा थतरार्वर उपलब्ध असलेला मदत र्व पुनर्वगसन रनधीचा र्वापर 
प्राधान्याने जलयुक्त रिर्वार अरियान या कायगक्रमास र्वापरण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. यामधून 
जेसीबी यंत्राचा र्वापर करुन न्याल्यातील र्ाळ काढणे, नाला खोलीकरण/रंुदीकरण करणे इयायादी 
कामे घेण्याचे अरधकार रजल्हारधकारी यानंा देण्यात ये न या रनधीमधून करण्यात येणाऱया कामानंा 
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प्रिासकीय मंजूरी देण्यास रजल्हा थतरीय सरमती सषेतम असेल. थिरनक थर्वराज्य संथिेकिील 
रनधीची मान्यता देण्याचे अरधकार याया याया संथिेतील प्रारधकरणास असतील. 

15. सीएसआर /अिासकीय सथंिा / लोकसहिार् कषेत  
याकररता रजल्हाथतरार्वर रजल्हारधकारी यानंी रजल्हा/तालुका पातळीर्वरील संबंरधत 

अरधकाऱयाचंी एक सरमती रनयुक्त  करार्वी. जलसंधारण कामे सी.एस.आर मधून करणेसाठी प्रकल्प 
तयार करार्व.े तसेच  मंत्रालयीन थतरार्वर पाणी षेतते्रािी संबंरधत रर्विार्ाचे अरधकारी रिलीव्हरींर् 
चेंज फा ंिेिन चे प्ररतरनधी, मुख्यमंत्री कायालयाचे प्ररतरनधी याचंी सरमती रनयुक्त करण्यात 
यार्वी. तसेच धोरणायाम बाबींकरीता मुख्यमंत्री कायालयाचे प्ररतरनधी , संबंरधत रर्विार्ाचे सरचर्व, 
रिलीव्हरींर् चेंज फा ंिेिन चे प्ररतरनधी, रर्वकयतज्ञ याचंी सरमती रनयुक्त करण्यात यार्वी. 
याबाबतच्या मार्गदिगक सूचना थर्वतंत्रपणे रनर्गरमत करण्यात येतील. 

16. तारंत्रक र्व प्रिासकीय मान्यता :- 
र्ार्वाच्या आराखड्यास ग्राम सिचेी मान्यता रमळाल्यानंतर या कायगक्रामातंर्गत समारर्वष्ट्ट 

करण्यात आलेल्या संबंरधत योजनाचं्या मार्गदिगक सूचनानुंसार तारंत्रक र्व प्रिासकीय मान्यता 
संबंरधत सषेतम प्रारधकाऱयाकिून घ्याव्यात. 

17. थर्वारमयार्व कर (Royalty) :- 
 अस्थतयार्वात असलेल्या जलस्त्रोतातील र्ाळ हा करमुक्त असेल. (महसूल र्व र्वन रर्विार्  

िासन रनणगय क्र. र्ौखरन-1092/प्र.क्र.52/ख, रद. 19 माचग,1999 र्व र्ौखरन-10/0510/ 
प्र.क्र.215/ख, रदनाकं 03 नोव्हेंबर, 2010) 

18.अरियानाची अंमलबजार्वणी करण्यासाठी नोिल अरधकारी :- 
जलयुक्त रिर्वार अरियानाचा आराखिा तयार करणे, प्रिार्वी अमंलबजार्वणी, समन्र्वय र्व 

संरनयंत्रणासाठी उप रर्विार्ीय अरधकारी (प्रातं) हे तालुका थतरार्वर र्व रजल्हारधकारी हे रजल्हा 
थतरार्वर नोिल अरधकारी म्हणनू काम पाहतील. 

19. उयाकि ष्ट्ठ कायाकररता पाररतोरकक :-  
या अरियानंांतर्गत उयाकि ष्ट्ठ कायग करणाऱया तालुक्यानंा पाररतोरकक दे न र्ौररर्वण्यात 

येणार आहे. याकररता प्रयायेक रजल्यातील अरियानंातंर्गतउयाकि ष्ट्ठ कायग केलेल्या दोन तालुक्याचंी 
रनर्वि करण्यात यार्वी. यायाचप्रमाणे रर्विार्ीय थतरार्वर पाररतोरककाकररता दोन तालुक्याचंी रनर्वि 
करण्यात यार्वी र्व राज्य् ा थतरार्वर पाररतोरककाकररता तीन तालुक्याचंी रनर्वि करण्यात यार्वी. 
पाररतोरककाबाबतचे रनकक थर्वतंत्रपणे ठररर्वण्यात येतील. 

20. अरियानाची जन जार्िती  :- 
राज्यात जलयुक्त रिर्वार अरियानाची अंमलबजार्वणी पररणामकारक होणेसाठी 

जनजार्िती कायगक्रम हाती घेणेत यार्वा. अरियान जन जार्िती कायगक्रमामध्ये प्रामुख्याने 
खालीलप्रमाणे कायगर्वाही करणे अपेरषेतत राहील. यासाठी रर्वरर्वध योजनाचं्या 
जनजार्िती/प्ररसद्धीसाठी असलेल्या उपलब्ध असलले्या महायामा फुले जल िरूम अरियान अंतर्गत 
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काही प्रमाणात रनधी (सुमारे रुपये 10 लषेत प्ररत रजल्हा) उपलब्ध करुन देण्यात यार्वा र्व याकररता 
सर्वग संबंरधतानंी अरियानाच्या प्ररसद्धीचा आराखिा तयार करार्वा. 

 र्ार्वातील लोकानंा अरियाना बाबत मारहती देणे कररता, र्ार्वाचा आराखिा अंरतम 
करण्यासाठी ग्राम सिा आयोरजत करार्वी. 

 अरियानातंर्गत हाती घ्यार्वयाच्या कामासंदिात र्ार्वा मध्य ेघोकर्वाक्य रलहीणे. 
 र्ार्वातील सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदथय, लोक प्ररतरनधी, मरहलामंिळ 
प्ररतरनधी, तरुण मंिळ प्ररतरनधी आरण थर्वयंसहायता र्ट प्ररतरनधी याचंेसाठी 
आदिगर्ार्वाचंा अभ्यास दौरा आयोरजत करार्वा. 

 अरियान संदिात पिनाटय / िजन / कीतगन करण्यासाठी कीतगनकार, िजनी 
मंिळयानंा सामर्वून घ्यार्व.े 

 जलयुक्त र्ार्वसंदिात रर्वद्यार्थ्यांसाठी प्रिातफेरी / अरियानदौि / रनबंधथपधा / 
रचत्रकलाथपधा / र्वक्तियार्व थपधांचे आयोजन र्ार्वामध्ये करणे. 

 आकािर्वाणी / दूररचत्रर्वाणी / खाजर्ी र्वारहन्या याचंे माफग त जनजार्िती कायगक्रम 
करणे. 

 छापील पत्रक / घिी परत्रका / पुस्थतका तयार करुन यायाचे र्वाटप करणे. 
 सोिल नेटर्वकींर् जसे फेसबुक / व्हॉट्सअपचा र्वापर करणे. 
 आकािर्वाणी / एफ. एम. रेरिओ द्वारे सजर्ल्स / थपॉटद्वारे प्ररसध्दी करणे. 
 तालुका र्व रजल्हा पातळीर्वर लोकप्ररतनधी समर्वते कायगिाळा घेणे. 
 प्ररसध्दी माध्यमाचंा प्रिार्वी र्वापर करणे (पे्रस, दूररचत्र र्वारहनी) 

 

21. उयाकि ष्ट्ठ कायग करणाऱया पत्रकारासंाठी पाररतोरकक :- 
प्रथतुत जलयुक्त रिर्वार अरियान बाबत जनजार्िती/अरियानामध्ये लोकसहिार् 

र्वाढरर्वण्याकररता जाथतीत जाथत लोकानंा प्रोयासाहीत करणे/या कायगक्रमाची सर्वग जनतेस मारहती 
करुन देणे/अमंलबजार्वणी चे सरमषेतण करणे इयायादी बाबत उयाकि ष्ट्ठ कायग करणाऱया पत्रकारानंा 
पाररतोरकक देण्याबाबत योजना राबरर्वण्यात यार्वी. याबाबत रजल्हा थतरार्वर/रर्विार्ीय थतरार्वर र्व 
राज्य थतरार्वर प्रयायेकी तीन पाररतोरकके देण्यात यार्वीत. या पुरथकाराबाबतच्या मार्दिगक 
सूचना/आदेि थर्वतंत्रपणे रनर्गरमत करण्यात येतील. 

22. अरियानाची फलरनष्ट्पती :- 
जलयुक्त रिर्वार अरियानाची फलरनष्ट्पती रनरित करताना कामापूर्वीची र्व कामानंतरची 

पररस्थिती, पाणीसाठा र्व कामाचे GIS Based िीजीटल फोटोग्राफस्(अषेतांि र्व रेखािं सह) इ. 
मारहती संकरलत करार्वीर्व ही मारहती संकेतथिळार्वर उपलब्ध (Upload) करुन देण्यात यार्वी. या 
अरियानाच्या मारहतीसाठी ग्राम रर्वकास र्व जलसंधारणाच्या संकेतथिळार्वर थर्वतंत्र सलक देर्वून 
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संकेतथिळार्वरती या अरियानाची मारहती Online उपलब्ध करुन देण्यासाठी सुरर्वधा रनमाण 
करण्यात येईल. तसेच खालीलबाबी रर्वचारात घेर्वून Documentation करार्व.े  

 र्ार्वात रपण्याच्या पाण्याची उपलब्धता र्वाढरर्वणे. (स.घ.मी. पाणी षेतमतेत झालेली र्वाढ) 
 िरु्िातील पाणी पातळीत र्वाढ होणे. 
 ससचनषेतते्रात र्वाढ होणे. 
 पीक घनतेमध्ये र्वाढ होणे. 
 कोरिर्वाहू रपकाखंालील षेतते्र कमी हो न बार्ायती रपकाखालील षेतते्र र्वाढणे. 
 फलोयापादन रपकाखालील षेतते्रात र्वाढ 
 कि रक उयापादकता / उयापादन रु्णर्वतेमध्ये र्वाढ. 
 मुल्यर्वर्जधत र्वाढ 
 चारा रपकाखालील षेतते्रात र्वाढ होणे. 
 जरमनीतील ओलार्वा सुरषेतेत र्वाढ. 
 पयार्वरण सुधारणा (र्विषेतसंर्वधगन / लार्र्वि) 
 सामारजक र्व आर्जिक जीर्वनमान उंचार्वणे. 
 लोक सहिार् 

23. सरनयंत्रण र्व प्रर्ती अहर्वाल :- 
अ) रजल्हाथतरीय सरमती 

 टंचाईमुक्त महाराष्ट्र उपक्रमाअंतर्गत राबरर्वण्यात येणाऱया उपाययोजनाचं्या 
अंमलबजार्वणीसाठी रजल्हारधकारी हे नोिल अरधकारी असतील. या सरमतीची 
कायगकषेता खालील प्रमाणे राहील  

 उपक्रमा संदिातील  अंमलबजार्वणीबाबतची सर्वग मारहती, आकिेर्वािी रनस्श्ित 
केलेल्या मापदंिात, रनककानुंसार संकलीत करणे. 

 रजल्हा पातळीर्वर उपाययोजनाचंी अंमलबजार्वणीबाबत रनयरमतपणे आढार्वा  घेणे. 
 रजल्यातील अंमलबजार्वणीचा अहर्वाल रनयरमतपणे  रर्विार्ीय आयुक्तानंा सादर 
करणे. तसेच अंमलबजार्वणीतील अििळे, आव्हाने याबाबतचा अहर्वालही रर्विार्ीय 
सरमतीस सादर करणे. 

 रजल्हा पातळीर्वर जनजार्िती करणे, लोकसहिार् र्वाढरर्वणे, चांर्ली कामरर्री 
करणाऱयानंा पुरथकारायामक प्रोयासाहन देणे तसचे कालबद्ध, आराखड्यानुसार 
अंमलबजार्वणी न करणाऱयारं्वर प्रिासकीय कारर्वाई करणे. 

 जलयुक्त रिर्वार अरियानाचे प्रयायेक टप्प्यार्वर रनयरमतपणे संरनयंत्रण ठेर्वणे. जलयुक्त 
रिर्वार अरियानातंरं्तरजल्हारधकारी र्व मुख्य कायगकारीअरधकारी यानंी संयुक्तपणे 
रजल्हा थतरार्वरील संबंरधत यंत्रणाचंा झालेल्या कामाचा आढार्वा प्रयायेक मरहन्यात 
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घेणेत यार्वा र्व सबंंरधत यतं्रणानंा आर्वश्यकतेनुसार मार्दिगन करार्व.े अरियांनातंर्गत  
झालेल्या कामाचा बाब रनहाय अहर्वाल रर्विार्ीय आयुक्त यानंा  प्रयायेक मरहन्याच्या 5 
तारखे पयंत ऑनलाईन (Online) पाठरर्वण्यात यार्वा. 

ब) रर्विार्ीय सरमती  
 टंचाईमुक्त महाराष्ट्र उपक्रमातंर्गत राबरर्वण्यात येणाऱया उपाययोजनाचं्या 
अंमलबजार्वणीसाठी रर्विार्ीय आयुक्त हे रर्विार् थतरार्वर नोिल अरधकारी असतील. 
ही सरमती या आराखड्याच्या अंमलबजार्वणीबाबतचे सर्वग अहर्वाल रजल्हा सरमतीकिून 
संकरलत करेल आरण आढार्वा घेईल. 

 सरमती सदर अहर्वाल यायाचं्या अरिप्रायासह र्व आर्वश्यकतेनुसार अंमलबजार्वणीतील 
अििळे, आव्हाने याबाबत अरिप्रायासह अहर्वालजलसंधारण रर्विार्ातील कषेतास 
सादर करेल.  

क) समन्र्वयन / संरनयंत्रण कषेत 
 या अरियानाचे पुढील पाच र्वकात Online Monitoring करण्यासाठी रर्विार्ाकिून 

interactive संकेतथिळ रर्वकरसत करण्यात यईेल. मंत्रालयातील जलसंधारण 
रर्विार्ात समन्र्वयन र्व संरनयंत्रण कषेत थिापन करण्यात येईल या कषेताद्वारे रर्विार्ीय 
आयुक्त याचंेकिून प्राप्त अहर्वाल छाननी केल्यानंतर इतर संबंरधत रर्विार्ाचे यायाचंेिी 
संबंरधत मुद्यार्वर अरिप्राय घेण्याची कायगर्वाही करण्यात येईल र्व अहर्वाल सर्वग संबंरधत 
रर्विार्ाच्या अरिप्रायासह मा. मुख्यमंत्री महोदयाचं्या कायालयातील कषेतास सादर 
करण्यात येईल. 

ि) मुख्यमंत्री रान्सफॉमेिन ऑरफस (सीएमटीओ)  
 मुख्यमंत्रयानंी प्राधान्याने रनरित केलेल्या षेतते्राचं्या कालबद्ध र्व सर्वकंक रर्वकासाला 
चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री कायालयातंर्गत मुख्यमंत्री रान्सफॉमेिन ऑरफस 
(सीएमटीओ) कायगरत राहील. 

 या कायालयाचे कामकाज मुख्यमंत्री कायालयाद्वारे जलसंधारण रर्विार् आरण 
रिरलव्हसरर् चेंज  फा ंिेिन (िीसीएफ) च्या सहकायानेआरण पेमािूं (परफॉमगन्स 
एन्हान्समेंट अाँि मॅनेजमेंट रिलीव्हरी युरनट, मलेरिया पंतप्रधान कायालयातंर्गत 
थर्वतंत्र रर्विार्) च्या समन्र्वयाने चालरर्वले जाईल. 

 रनरित केलेल्या षेतते्राच्या रर्वकास आराखड्याच्या अंमलबजार्वणीसाठी, राज्य, 
रर्विार्ीय, रजल्हा, तालुका तसेच र्ार्व पातळीर्वरील  मुल्याकंन रनकक रनरित (Key 
Performance Indicator) करणे आरण या रनककाचं्या आधारे प्रयायेक टप्प्यार्वर 
अंमलबजार्वणीचे  मूल्याकंन करण्यासाठी पररषेतण आरण मूल्याकंन साधन (मॉरनटसरर् 
अाँि रॅसकर् टुल) रर्वकरसत करण्याची जबाबदारी या कायालयाकिे राहील. तसेच 
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प्रयायेक रनकक र्व मूल्याकंन साधनानुसार प्रयायेक पातळीर्वर अंमलबजार्वणी प्ररक्रयेचे 
मूल्याकंन होते की नाही हे तपासण्याची जबाबदारी या कायालयाकिे असेल. 

 उपाययोजना, अरियान, प्रकल्प अंमलबजार्वणीच्या रनयरमत अहर्वालाचंे पररषेतण, 
समीषेतण आरण रर्वशे्लकण करणे. अहर्वाल रर्वरर्वध खायायातंील िीएमओ (Delivery 
Management Office) आरण मुख्यमंत्री कायालयाला सादर करणे. 

 अंमलबजार्वणीतील अिचणींबाबत धोरणायामक रनणगय घेणे र्व या अिचणी संदिात 
सल्ला देणे. 

 अरियान, उपाययोजना अंमलबजार्वणी अहर्वाल रनयरमतपणे प्ररसद्ध करणे. 
इ) अमंलबजार्वणी कायालय (रिलीव्हरी मॅनेजमेंट ऑरफस) 

 जलयुक्त रिर्वार अरियान अंतर्गतजलसंधारण र्व इतर रर्विार्ात अंमलबजार्वणी 
कायालय (रिलीव्हरी मॅनेजमेंट ऑरफस) असेल. या कायालयामध्ये संबंरधत खायायाच्या 
सरचर्वाचं्या आदेिाद्वारे रनयुक्त केलेला एक नोिल अरधकारी कायगरत असेल. 

 मुख्यमंत्री रान्सफॉमेिन कायालयाकिून प्राप्त झालेल्य अहर्वालार्वर अभ्यास करुन तो 
आढाव्यासाठी संबंरधत मंत्री महोदयाकंिे पाठरर्वणे आरण मंत्री महोदयाचं्या रटपणीसह 
सुधाररत अहर्वाल मुख्यमंत्री रान्सफॉमेिन कायालयास सादर करण्याची जबाबदारी या 
कायालयाची राहील. 

 रर्विार्ािी संबंरधत उपाययोजना सकर्वा प्रकल्पाच्या अंमलबजार्वणीमध्ये, समथया दूर 
करण्याची जबाबदारी सदर कायालय मंत्री महोदय तसेच मुख्यमंत्री रान्सफॉमेिन 
ऑरफसच्या मार्गदिगनाखाली पार पिेल. 

ई) रान्सफॉमेिन सरमती  
 या सरमतीचे पदरसद्ध अध्यषेत मा. मुख्यमंत्री असतील. या सरमतीत संबंरधत रर्विार्ाचे 
मंत्री र्व संबंरधत रर्विार्ाचं्या सरचर्वाचंा र्व मुख्यमंत्री महोदयाचं्या कायालयाचा समार्विे 
असेल. 

 इतर सदथयामंध्ये मुख्यमंत्रयाचंे कायालय, प्राधान्याने रनर्विलेल्या षेतते्रािी संबंरधत 
महयार्वाच्या खायायाचंे मंत्री र्व सरचर्व याचंा समार्विे असेल. 

 अरियान, प्रकल्प, उपाययोजनाचं्या अंमलबजार्वणीसाठी पूरक धोरणायामक रनयम, 
रनयमार्वली आखण्याची जबाबदारी या सरमतीर्वर राहील. मुख्यमंत्री रान्सफॉमेिन 
ऑरफस किून आलेल्या अहर्वालाचंे परीषेतण करुन रखिलेल्या, खोळंबलेल्या 
प्रकल्पाचंा आढार्वा घे न पुढील उपाययोजनेबाबत रनणगय  ही सरमती घेईल. 

24. कायगक्रमाचे मूल्यमापन :- 
या अरियानातील योजना सुरू असताना मूल्यमापन(Concurrent Evaluation) करण्यात 

येईल. यायाकररता रजल्हयातंर्गत पिक तयार करुन इतर रजल्हयाचं े मूल्यमापन करार्व.े तसेच 



िासन रनणगय क्रमांकः जलअ-2014/प्र.क्र.203/जल-7 

 

पषृ्ठ 41 पैकी 15  
 

कायगक्रमातंर्गत हाती घेतलेली कामे पूणग झाल्यानंतर कायगक्रमाचे त्रयथि संथिेकिून मूल्यमापन 
करण्यात यार्व.े 

 

25. जलयुक्त रिर्वार अरियानांतर्गत पूणग केलले्या कामाचंी नोंदसंबंरधताचंे र्ोपनीय अहर्वालात घेणेत 
यार्वी. 

सदर िासन रनणगय पाणी पुरर्वठा र्व थर्वच्छता रर्विार्, ग्राम रर्वकास रर्विार्, जलसंपदा 
रर्विार्, कि रक रर्विार्, रनयोजन रर्विार्र्व रर्वत रर्विार् याचं्या सहमतीने रनर्गरमत करण्यात येत आहे.  

सदर िासन रनणगय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.inया संकेतथिळार्वर 
उपलब्ध करण्यात आला असून यायाचा संकेताक 201412061015068426 असा आहे. हा आदेि 
रिजीटल थर्वाषेतरीने साषेतारंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपालयाचं्या आदेिानुसार र्व नार्वाने. 

 (प्रिाकर देिमुख) 
 सरचर्व, महाराष्ट्र िासन 
प्रत, 

1. मा.राज्यपाल याचंे सरचर्व. 
2. मा.मुख्यमंत्री याचंे सरचर्व. 
3. मा.उपमुख्यमंत्री याचंे सरचर्व. 
4. मा.रर्वरोधी पषेतनेता, रर्वधानसिा/ रर्वधान पररकद,महाराष्ट्र रर्वधानमंिळ सरचर्वालय, 

मंुबई. 
5. सर्वग सन्माननीय रर्वधानसिा/ रर्वधान पररकद र्व संसद सदथय. 
6. मा.मंत्री (जलसंधारण) याचंे खाजर्ी सरचर्व. 
7. मा.राज्यमंत्री (जलसंधारण) याचंे खाजर्ी सरचर्व. 
8. सर्वग मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री याचंे खाजर्ी सरचर्व. 
9. अपर मुख्य सरचर्व (कि रक), कि रक र्व पदुम रर्विार्, मंत्रालय, मंुबई. 
10. सर्वग अपर मुख्य सरचर्व/प्रधान सरचर्व , मंत्रालय, मंुबई. 
11. अपर मुख्य सरचर्व, महसूल र्व र्वन रर्विार् (मदत र्व पुनर्वगसन), मंत्रालय, मंुबई. 
12. आयुक्त (कि रक), कि रक आयुक्तालय, पुणे-411 001. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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13.  सर्वग रर्विार्ीय आयुक्त. 
14. संचालक (मिदसंधारण), कि रक आयुक्तालय, पुणे-411 001. 
15. प्रधान मुख्य र्वनसंरषेतक र्व महासंचालक, सामारजक र्वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
16. मुख्य अरियंता, लघुससचन (जलसंधारण), पुणे 
17. मुख्य अरियंता,रर्वदिग सघन ससचन रर्वकास कायगक्रम,नार्पूर. 
18. संचालक, महाराष्ट्र सुदूर सर्वषेेतण र्व रर्वकास यंत्रणा, पुणे. 
19. संचालक, िजूल सर्वषेेतण र्व रर्वकास यंत्रणा, पुणे. 
20. मुख्य कायगकारी अरधकारी/ अप्पर मुख्य कायगकारी अरधकारी, र्वसुंधरा पाणलोट 

रर्वकास यंत्रणा, पुणे. 
21. महासंचालक, मारहती र्व जनसंपकग , मंुबई (प्ररसध्दीकरीता). 
22. सर्वग रजल्हारधकारी. 
23. सर्वग मुख्य कायगकारी अरधकारी / अरतररक्त मुख्य कायगकारी अरधकारी, रजल्हा पररकद   
24. महालेखापाल एक र्व दोन, महाराष्ट्र राज्य , मंुबई/ नार्पूर (लेखा परीषेता र्व लेखा र्व 

अनुज्ञयेता). 
25. अरधदान र्व लेखा अरधकारी, मंुबई. 
26. रनर्वासी लेखापररषेता अरधकारी, मंुबई. 
27. सर्वग उपायुक्त (रर्वकास) ,रर्विार्ीय आयुक्त कायालय, 
28. सर्वग रर्विार्ीय कि रक सहसंचालक,  
29. सर्वग अरधषेतक अरियंता, लघु ससचन (जलसंधारण) मंिळ, 
30. सर्वग रजल्हा अरधषेतक कि रक अरधकारी. 
31. सर्वग कायगकारी अरियंता, लघु ससचन (जलसंधारण). 
32. सर्वग रजल्हा कोकार्ार अरधकारी,. 
33. सर्वग मंत्रालयीन रर्विार् 
34. सर्वग सह सरचर्व / उप सरचर्व / अर्वर सरचर्व/ कायासन अरधकारी, ग्रा. रर्व. र्व ज. सं. 

रर्विार्, मंत्रालय, मंुबई. 
35. रनयोजन रर्विार्/ रर्वत रर्विार्, मंत्रालय, मंुबई. 
36. जल-7, रनर्वि नथती. 
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परररिष्ट्ट -  अ 

िासन रनणगय क्रमाकं : जलअ-2014/प्र.क्र.203/जल-7 , रदनाकं 5 रिसेंबर,2014 

सन 2014-15 च्या खरीप हंर्ामातील ज्या र्ार्वाचंी सुधाररत हंर्ामी पैसेर्वारी 50 पैसे र्व यायापेषेता कमी 
आलेली आहे याया टंचाईग्रथत र्ार्वाचंी यादी :- 

अ. 
क्र. रर्व

िा
र् रजल्हा पैसेर्वारी जाहीर 

केललेी र्ार्व े
50 पैिापंेषेता कमी 

पैसेर्वारी असललेी र्ार्व े
50 पैिापंेषेता जाथत 
पैसेर्वारी असललेी र्ार्व े

1 

क
ोक
ण 

ठाणे 907 0 907 
पालघर 980 0 980 
रायर्ि 1888 0 1888 
रयानारर्री 1511 0 1511 
एकूण... 6023 0 6023 

2 

ना
रि
क

 

नारिक 1960 1166 794 
धुळे 676 108 568 

नंदुरबार 883 0 883 
जळर्ारं्व 1501 203 1298 
अहमदनर्र 581 305 276 
एकूण... 5601 1782 3819 

3 

पुणे
 

पुणे 1302 0 1302 
सातारा 1489 3 1486 
सारं्ली 631 0 631 
सोलापूर 80% पेषेता जाथत षेतते्रार्वर खरीप रपकाचंी लार्र्वि झालेली नसल्याने 

सुधारीत हंर्ामी पैसेर्वारी रनरंक. 
कोल्हापूर 1212 0 1212 
एकूण... 4634 3 4631 

4 

औ
रंर्
ाब
ाद

 

औरंर्ाबाद 1353 1307 46 
जालना 929 929 0 
परिणी 848 848 0 
सहर्ोली 707 707 0 
नादेंि 1575 1575 0 
बीि 1403 1377 26 
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  लातूर 943 943 0 
उथमानाबाद 381 318 63 
एकूण... 8139 8004 135 

5 अमरार्वती अमरार्वती 1981 1981 0 
अकोला 997 997 0 
यर्वतमाळ 2050 2050 0 
बुलिाणा 1420 1420 0 
र्वारिम 793 793 0 
एकूण... 7241 7241 0 

6 नार्पूर नार्पूर 1795 525 1270 
र्वधा 1341 1049 292 
ििंारा 847 7 840 
र्ोंरदया 921 0 921 
चंद्रपूर 1396 448 948 

र्िरचरोली 1496 0 1496 
एकूण... 7796 2029 5767 

राज्याची एकूण... 39434 19059 20375 
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परररिष्ट्ट - ब 

िासन रनणगय क्रमाकंः जलअ-2014/प्र.क्र.203/जल-7 , रदनाकं 5 रिसेंबर,2014 

अरियानांतर्गत हाती घ्यार्वयाच्या कामांचा सर्वस्थतर तपरिल  

1) पाणलोट रर्वकासाची कामे :-  
एकास्यामक पाणलोट व्यर्वथिापन कायगक्रम र्रतमान पाणलोट रर्वकास कायगक्रम र्व रर्वदिग 

सघन ससचन रर्वकास कायगक्रमांतर्गत मंजुर पाणलोटातील कंपाटगमेंट बिंींर् / ढाळीची बांध बरंदथती, 
िेततळी, माती नालाबांध आरण सलर् समतल चर कामे प्राधान्याने पणूग करार्वीत. 

2)  साखळी रसमेंट कााँक्रीट नालाबधंाऱयाचंी कामे नाला खोलीकरण / रंुदीकरणासह करणे. 
3) जुन्या जलसरंचनांचे पनुजीर्वन करणे:- 

राज्यात रर्वरर्वध योजनांच्या रनधीतून रसमेंट नालाबांध,  कोल्हापरू टाईप बधंारा / साठर्वण 
बधंारा, पाझर तलार्व, र्ार्व तलार्व आरण बोिी इयायादी जलसरंचना रनमाण केलेल्या आहेत. 
सदरच्या जलसंरचनांमध्ये र्ाळ साठल्यामुळे, बांधांची फूटतूट झाल्यामुळे, रे्ट खराब झाल्यामुळे, 
सांिव्याची झीज झाल्यामुळे आरण िरार्वातून पाण्याची र्ळती होत असल्यामुळे पिणाऱया पार्वसाचे 
पाणी न साठता र्वाहून जात आहे. यायामुळे ज्या उदे्दिाने ही कामे केली यायाचा उदे्दि सफल होत नाही 
म्हणनू जलयकु्त र्ार्व अरियाना मध्ये र्ार्वातील उपरोक्त नमूद केलेली सर्वग पाणीसाठर्वणकरणाऱया 
संरचनांची दुरुथती / पनुर्जजर्वन करणे यासाठी खालील प्रमाणे कामे घ्यार्वीत. 

 अस्थतयार्वात असलेल्या सरंचनांची रकरकोळ दुरुथती 
 मुख्य बांधापासून बमग सोिून नालाखोलीकरण र्व रंुदीकरण करणे. 
 पाणलोटांच्या अपधार्व षेतेत्रात खोल सलर् समतल चर, र्विषेतलार् र्वि र्व ओघळ 
रनयंत्रणाची कामे करणे. 

 मोठया मध्यम प्रकल्प ससचन सुरर्वधा र्व पाणी र्वापर संथिा सषेतम र्व कायास्न्र्वत करणे 
4) अस्थतयार्वातील लघु पाटबधंारे संरचनांची (केटी र्वअेर /साठर्वण बधंारा) दुरुथती करणे. 

राज्यामध्ये लघु पाटबधंारे कामाच्या अनेक योजना पणूग झाल्याअसून यायांची ससचन षेतमता 
पणूग षेतमतेने र्वापर होत नाही सकबहुना या संरचना कायगरत नाहीत यायामुळे यायांची ससचन षेतमता कमी 
झालेली आहे. 

अस्थतयार्वातील लघु पाटबधंारे संरचनांची ससचन षेतमता कमी होण्याची कारणे 
सर्वगसाधारणपणे खालील प्रमाणे रदसून येत आहेत. 
1) लोखंिी रे्ट चोरीस जाणे सकर्वा खराब होणे. 
2) दर्िी बांधकामामध्ये कामे केलेली असल्यामुळे मुख्य सितीतून आरण सांिव्यातून पाणी 
पाझरणे. 
3) पाझर तलार्व / ल.पा.तलार्व / साठर्वण तलार्व यांच ेकाम तांरत्रकदृष्ट्या व्यर्वस्थित न 
होणे. 
4) कॅनॉलची फूट तूट होणे. 



िासन रनणगय क्रमांकः जलअ-2014/प्र.क्र.203/जल-7 

 

पषृ्ठ 41 पैकी 20  
 

5) परू्वग रर्वदिामध्ये  300  ते  350  र्वकापरु्वी माजी माल र्ुजरी तलार्व मोठया प्रमाणात बांधलेल े
असून नैसर्जर्क कारणामुळे यायांची साठर्वण षेतमता कमी हो न कालबाहय झालेले आहेत. या 
सर्वग संरचनाचंी उपयोरर्ता र्वाढरर्वण्यासाठी यायाचंी दुरुथती जलयुक्त रिर्वार अरियानांतर्गत 
हाती घेण्यात यार्वी. 

लघु पाटबंधारे कामाचंी उपयोरर्ता र्वाढ रर्वण्यासाठी करार्वयाची कायगर्वाही:- 
1. सर्वग लघु पाटबंधारे कामे नकािार्वर आरेखन करणे. 
2. सर्वग लघु पाटबंधारे कामाचंी पहाणी उप अरियंता दजाच्या अरधका-याकिून करुन घेणे. 
3. दुरुथत करार्वयाच्या कामांचे फोटोग्राफ्स / व्हीिीओ िुटींर् करणे. 
4. दुरुथत करार्वयाच्या कामाचं्या बाबी रनरित करणे. 
5. दुरुथतीसाठी हाती घ्यार्वयाच्या कामाचंी अंदाजपत्रके तयार करणे. 
6. प्राधान्य क्रमानुसार लघु पाटबंधारे कामाचंी र्वर्गर्वारी करणे. 
अ र्वर्गर्वारी- 100 हेक्टर पषेेता जाथत 
ब र्वर्गर्वारी - 25 ते 100 हेक्टर 
क र्वर्गर्वारी - 25 हेक्टर पयंत 

7. दुरुथतीची कामे अिासकीय संथिा, संबंरधत लािािी र्ट आरण यंत्रणेचे तारंत्रक कमगचारी याचं े
पयगर्वषेेतणाखाली करणे. 

8. दुरुथती केलेल्या लघु पाटबंधारे योजनाचंा र्वापर व्यर्वस्थित होणेसाठी अिासकीय संथिा आरण 
र्ार्वातील संबंरधत िेतकरी र्टासं सामार्वून घ्यार्व.े 

5) पाझर तलार्व, लघू ससचन तलार्व दुरुथती, नुतनीकरण र्व षेतमता पुनगथिारपत करणे (RRR)  
6) पाझरतलार्व / र्ार्व तलार्व / साठर्वण तलार्व / रिर्वकालीन तलार्व / रिटीि कालीन तलार्व / 
रनजामकालीन तलार्व / माती नाला बाधंातील र्ाळ काढणे. सदर र्ाळ काढण्याची कामे     
महायामा फुल ेजल र्व िमूी अरियानाच्या मार्गदिगक सचुनानुंसार करार्वीत. 

7) मध्यम र्व मोठया प्रकल्पाचंी ससचन षेतमतेनुसार प्रयायषेत र्वापर होण्यासाठी उपायायोजना करणे. 
8) ओढा / नाल ेजोि प्रकल्प 
9) रर्वहीर / बोअरर्वले पुनिगरण कामे 
10) उपलब्ध पाण्याचा कायगषेतम र्वापर :- 

िेतीसाठी ससचनाच्या पाण्याचे व्यर्वथिापन अरतिय महयार्वाचे आहे. उपलब्ध पाणी 
स्त्रोताचंा र्व सुधाररत तंत्रज्ञानाचा उपयोर् करुन जरमनीची प्रत खराब न करता रपकाची 
उयापादकता र्वाढरर्वणेसाठी अर्वकगण प्रर्वण िार्ात / कोरिर्वाहू षेतते्रात सुक्ष्म ससचना रिर्वाय पयाय 
नाही. राज्यातील एकूण षेतते्रापैकी 11.77 लाख हेक्टर षेतते्रार्वर रठबक ससचन संचाचा र्वापर 
करणेत आला आहे. यायापैकी 1.86 लाख हेक्टर  साचे षेतते्र रठबक ससचनाखाली आहे. ही 
आकिेर्वारी बघता उपलब्ध पाण्याचा र्वापर बार्ायती रपके जस े स,  केळी यासाठी रठबक 
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ससचनाद्वारे करण्यास मोठा र्वार्व आहे. जलयुक्त र्ार्व अरियानातंर्गत उपलब्ध पाण्याचा कायगषेतम 
र्वापर होणेकररता खालील उपाययोजनाचंी अंमलबजार्वणी करणेत यार्वी. 

 तुकार र्व रठबक ससचनाचा र्वापर र्ार्वातील सर्वग रपकासंाठी करणे. 
 र्ार्वात पाणी उपलब्धतेनुसार पीक रचना रनरित करणे. 
  स, द्राषेत, केळी र्व सर्वग बारमाही रपकासंाठी रठबक ससचन बंधनकारक करणे. 
 पाणी र्वापर संथिा / समुहाची व्याप्ती 40 ते 50 हेक्टरच्या मयादेत करणे. 
 योजनेची देखिाल र्व दुरुथती हेि पयंत िासकीय यंत्रणेमाफग त र्व हेिच्या खाली 
लािधारकाने / पाणी र्वापर समुहाकिून करणे. 

 प्ररत 50 हेक्टर ससचन षेतते्रासाठी समूह थतरार्वर रकमान 1 जलरषेतक नेमणे. 
 कायगषेतम पाणी र्वापरा संदिातील प्रायायारषेतकाचंे आयोजन करणे. 

11) रपण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत बळकट करणे. 

12) पाणी र्वापर संथिा बळकट करणे 
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परररिष्ट्ट- क 
िासन रनणगय क्रमाकं : जलअ-2014/प्र.क्र.203/जल-7 , रदनाकं 5 रिसेंबर,2014 
जलयुक्त रिर्वार अरियानाचंा आराखिा  र्ार्व / तालकुा/ रजल्हारनहाय तयार करणे 

1) अस्थतयार्वात / मंजूर असलेल्या योजनातंर्गत जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने पूणग करणे 
अ. 
क्र. 

कामाचे प्रकार कामे संख्या/ 
हेक्टर 

उपलब्ध रनधी (रु. 
लषेत) 

1 पाणलोट रर्वकासाची कामे    
2 साखळी रसमेंट कााँक्रीट नाला बंधाऱयाचंी कामे 
नालाखोलीकरण / रंुदीकरणासह करणे. 

  

3 जुन्या जलसंरचनाचंे पुनर्जजर्वन करणे.   
4 अस्थतयार्वातील लघु पाटबंधारे संरचनाचंी (केटी 
र्वअेर /साठर्वण बंधारा) दुरुथती करणे 

  

5 पाझर तलार्व, लघू ससचन तलार्व दुरुथती, 
नुतनीकरण र्व षेतमता पुनगथिारपत करणे (RRR)  

  

6 पाझर तलार्व / र्ार्व तलार्व / साठर्वण तलार्व 
/रि र्वकालीन तलार्व / रिटीिकालीन तलार्व 
/ रनजामकालीन तलार्व / माती 
नालाबाधंातील र्ाळ काढणे. 

  

7 ओढा / नाले जोि प्रकल्प राबरर्वणे   
8 रर्वहीर / बोअरर्वले पुनिगरण कामे   
9 उपलब्ध पाण्याचा कायगषेतम र्वापर   
10 रपण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत बळकट करणे   
 

 

2) नव्याने हाती घ्यार्वयाची कामे :- 
अ. 
क्र. 

कामाचे प्रकार कामे संख्या/ 
हेक्टर 

आर्वश्यक रनधी (रु. 
लषेत) 

1 पाणलोट रर्वकासाची कामे    
2 साखळी रसमेंट कााँक्रीट नाला बंधा-याचंी कामे 
नालाखोलीकरण / रंुदीकरणासह करणे. 

  

3 जुन्या जलसंरचनाचंे पुनर्जजर्वन करणे   
4 अस्थतयार्वातील लघु पाटबंधारे संरचनाचंी (केटी 
र्वअेर /साठर्वण बंधारा) दुरुथती करणे 

  

5 पाझर तलार्व, लघू ससचन तलार्व दुरुथती,   
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अ. 
क्र. 

कामाचे प्रकार कामे संख्या/ 
हेक्टर 

आर्वश्यक रनधी (रु. 
लषेत) 

नुतनीकरण र्व षेतमता पुनगथिारपत करणे (RRR)  
6 पाझर तलार्व / र्ार्व तलार्व / साठर्वण तलार्व / 
रिर्वकालीन तलार्व / रिटीिकालीन तलार्व / 
रनजामकालीन तलार्व / माती नालाबाधंातील 
र्ाळ काढणे. 

  

7 ओढा / नाले जोि प्रकल्प राबरर्वणे   
8 रर्वहीर / बोअर र्वले पुनिगरण कामे   
9 उपलब्ध पाण्याचा कायगषेतम र्वापर   
10 रपण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत बळकट करणे   

 

3) अस्थतयार्वातील जलस्त्रोताचंी दुरुथती र्व बळकटीकरण करणे, र्ाळ काढणे :- 
अ. 
क्र. 

कामाचे प्रकार कामे संख्या/ 
हेक्टर 

उपलब्ध रनधी 
/आर्वश्यक रनधी       
(रु. लषेत) 

1 अस्थतयार्वातील लघु पाटबंधारे संरचनाचंी (केटी 
र्वअेर /साठर्वण बंधारा) दुरुथती करणे 

  

2 पाझर तलार्व, लघू ससचन तलार्व दुरुथती, 
नुतनीकरण र्व षेतमता पुनगथिारपत करणे (RRR)  

  

3 पाझर तलार्व / र्ार्व तलार्व / साठर्वण तलार्व / 
रिर्वकालीन तलार्व / रिटीिकालीन तलार्व / 
रनजामकालीन तलार्व / माती नालाबाधंातील 
र्ाळ काढणे. 

  

4 ओढा / नालेजोि प्रकल्प राबरर्वणे   
5 रर्वहीर / बोअर र्वले पुनिगरण कामे   
6 उपलब्ध पाण्याचा कायगषेतम र्वापर   
7 रपण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत बळकट करणे   
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परररिष्ट्ट - ि 

िासन रनणगय क्रमाकं : जलअ-2014/प्र.क्र.203/जल-7 , रदनाकं 5 रिसेंबर,2014 

पाण्याचा ताळेबंद तयार करण्यासाठी खालील ठळकबाबी रर्वचारात घेणे आर्वश्यक आहेत.:- 

 पाणलोट षेतते्रामध्ये प्रयायषेतात पिणारा पा स. 
 पार्वसाचा रनव्र्वळ र्वाहून जाणारा िार्. 
 पाणलोटातील एकूण पाण्याची उपलब्धता. 
 र्ार्वासाठी नेमकी पाण्याची र्रज. 
अ) रपण्यासाठी आरण ब) ससचनासाठी 

 र्वाहूनजाणाऱया पाण्यामधून आपण रकती पाणी अिरर्वल ेआहे आरण अजून रकती पाणी अिरू्व 
िकतो, याच बरोबर हे पाणी कोणकोणयाया उपचार पध्दतीने र्व रकती पाणी अिरर्वलेल ेआहे 
आरण संिाव्य रकतीपाणी अिरर्वणे आर्वश्यक आहे हे ठरर्वार्व.े 

 नर्वीन घ्यार्वयाचे उपचार प्राधान्यक्रम - र्ार्वातील पाण्याची र्रजिार्रर्वणेसाठी र्ार्वामध्ये 
अस्थतयार्वात असलेल्या उपचारारंिर्वाय आणखी नव्याने काही उपचार हाती घेण्याची 
आर्वश्यकता असल्यास ते खालील प्राधान्यक्रमाने पूणग करण्यात यार्वते. 

 

1) सलर् समतल चर / खोल सलर् समतल चर, 2) िेततळी, 3) रॅ्रबयन बंधारे, 4) रसमेंट 
बंधारे, 5)  नर्वीन के.टी. र्वअेर / पाझर तलार्व / ल.पा. तलार्व / र्ार्व तलार्व, 6) नाल े/ 
ओढा जोिकामे, 7) र्वनीकरण / कुरण रर्वकास, 8) रर्वहीर पुनिगरण. 
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परररिष्ट्ट - ई 
रजल्हारनहाय प्राधान्याने रनर्विलले्या पाणलोटाची यादी 

(Source : Water Lab Work 19 May to 27 June, 2014, DCF) 
District Taluka in Mega watershed Watershed Code Count of DPAP Sum of Geo.Area 

(ha) 
AHMEDNAGAR AKOLA/SANGAM GV 2 58506 
  AKOLA/SANGAM Total   2 58506 
  AKOLE GV 1 17352 
  AKOLE Total   1 17352 
  AKOLE/SANGMN GV 1 12660 
  AKOLE/SANGMN Total   1 12660 
  KARJAT SA 1 22402 
  KARJAT Total   1 22402 
  KOPARGAON GV 1 31597 
  KOPARGAON Total   1 31597 
  KOPR/SANG/S, GV 1 60863 
  KOPR/SANG/S, Total   1 60863 
  NAGAR/PARNER SA 1 20978 
  NAGAR/PARNER Total   1 20978 
  NAGAR/SHRIGO SA 1 17429 
  NAGAR/SHRIGO Total   1 17429 
  PARNER GV 1 39495 
  PARNER Total   1 39495 
  PATH/SHEVGAO GV 1 48042 
  PATH/SHEVGAO Total   1 48042 
  PATHARDI GV 1 13467 
  PATHARDI Total   1 13467 
  SANGAMNER GV 1 22014 
  SANGAMNER Total   1 22014 
  SANGM/RAHURI GV 1 18129 
  SANGM/RAHURI Total   1 18129 
  SHEVGAON GV 1 4926 
  SHEVGAON Total   1 4926 
AHMEDNAGAR Total     15 387860 
AKOLA AKOLA,M'PUR PT 1 23039 
  AKOLA,M'PUR Total   1 23039 
  AKOT PTSB 1 8266 
    PTSB Total 1 8266 
  AKOT Total   1 8266 
  AKOT,TELHARA PT 1 53749 
  AKOT,TELHARA Total   1 53749 
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District Taluka in Mega watershed Watershed Code Count of DPAP Sum of Geo.Area 
(ha) 

  M'GAON,PATUR PTMN 1 7333 
  M'GAON,PATUR Total   1 7333 
  PATUR PTM 1 9613 
    PTM Total 1 9613 
  PATUR Total   1 9613 
  PR,B'PUR,MG PTMN 1 24133 
  PR,B'PUR,MG Total   1 24133 
  TELHARA PT 1 6772 
  TELHARA Total   1 6772 
AKOLA Total     7 132905 
AMARAVATI AMRAVATI PTP 1 42758 
  AMRAVATI Total   1 42758 
  A'PUR,C'DARA PTCS 1 29855 
  A'PUR,C'DARA Total   1 29855 
  C.RLY WR 1 21787 
  C.RLY Total   1 21787 
  C'DARA,D'PUR PT 1 20875 
  C'DARA,D'PUR Total   1 20875 
  CHIKHALDARA TE 1 10670 
  CHIKHALDARA Total   1 10670 
  DHARNI TE 3 48953 
  DHARNI Total   3 48953 
  MORSHI,C.B. WRC 1 40553 
    WRC Total 1 40553 
  MORSHI,C.B. Total   1 40553 
  N.GAON KH WRB 1 8963 
      1 14625 
    WRB Total 2 23588 
  N.GAON KH Total   2 23588 
  TEOSA,C.RLY WR 1 33993 
  TEOSA,C.RLY Total   1 33993 
AMARAVATI Total     12 273032 
AURANGABAD A'BAD/SILLOD GP 1 33359 
  A'BAD/SILLOD Total   1 33359 
  AURANGABAD GP 3 79879 
  AURANGABAD Total   3 79879 
  GANGAPUR GV 1 36778 
  GANGAPUR Total   1 36778 
  KANNAD GV 1 17558 
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District Taluka in Mega watershed Watershed Code Count of DPAP Sum of Geo.Area 
(ha) 

  KANNAD Total   1 17558 
  KHU/KANNAD GV 1 18984 
  KHU/KANNAD Total   1 18984 
  SILLOD GP 3 43877 
  SILLOD Total   3 43877 
  SOY./KANNAD TE 2 40145 
  SOY./KANNAD Total   2 40145 
  VAIJAPUR GV 1 29764 
    TE 1 8424 
  VAIJAPUR Total   2 38188 
AURANGABAD Total     14 308768 
BEED A'JOGAI/KAIJ MR 1 50582 
  A'JOGAI/KAIJ Total   1 50582 
  AMBEJOGAI GV 2 20486 
    MR 1 31818 
  AMBEJOGAI Total   3 52304 
  ASHTI GV 1 9116 
    SA 3 49390 
  ASHTI Total   4 58506 
  BD/PTD/GEOR. GV 1 32952 
  BD/PTD/GEOR. Total   1 32952 
  BEED GV 1 32064 
  BEED Total   1 32064 
  BEED/KAIJ GV 1 35431 
  BEED/KAIJ Total   1 35431 
  BEED/M'GAON. GV 1 30769 
  BEED/M'GAON. Total   1 30769 
  BEED/PATODA GV 1 31805 
  BEED/PATODA Total   1 31805 
  GEORAI GV 1 24138 
  GEORAI Total   1 24138 
  KAIJ MR 1 54908 
  KAIJ Total   1 54908 
  MAJALGAON GV 1 13364 
  MAJALGAON Total   1 13364 
  M'GAON/KAIJ GV 1 31183 
  M'GAON/KAIJ Total   1 31183 
  PATODA GV 2 39264 
  PATODA Total   2 39264 
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District Taluka in Mega watershed Watershed Code Count of DPAP Sum of Geo.Area 
(ha) 

BEED Total     19 487270 
BHANDARA BHANDARA WG 1 22460 
  BHANDARA Total   1 22460 
  MOHADI,BHANDARA WG 1 13439 
  MOHADI,BHANDARA Total   1 13439 
  PAUNI WG 1 22680 
  PAUNI Total   1 22680 
  PAUNI,LAKHANDUR WG 1 16037 
  PAUNI,LAKHANDUR Total   1 16037 
  SAKOLI,LAKHANI WGC 1 25144 
  SAKOLI,LAKHANI Total   1 25144 
  SAKOLI+LAK+LAKHNDUR WGC 1 34437 
  SAKOLI+LAK+LAKHNDUR Total   1 34437 
  TUMSAR WG 1 33732 
    WGB 1 12732 
      1 19477 
    WGB Total 2 32209 
  TUMSAR Total   3 65941 
BHANDARA Total     9 200138 
BULDHANA CHIKHALI PTG 1 15666 
    PTG Total 1 15666 
  CHIKHALI Total   1 15666 
  CHIKHALI,MEH PTM 1 35225 
    PTM Total 1 35225 
  CHIKHALI,MEH Total   1 35225 
  CK,MP,ND,MT PTV 1 32894 
    PTV Total 1 32894 
  CK,MP,ND,MT Total   1 32894 
  KGAON,MH,CH PTMT 1 19846 
    PTMT Total 1 19846 
  KGAON,MH,CH Total   1 19846 
  KHAMGAON PTG 1 13602 
    PTG Total 1 13602 
  KHAMGAON Total   1 13602 
  LONAR GP 1 9150 
  LONAR Total   1 9150 
  MEHKAR PGKA 1 19292 
  MEHKAR Total   1 19292 
  MOTALA PTN 1 20976 
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District Taluka in Mega watershed Watershed Code Count of DPAP Sum of Geo.Area 
(ha) 

    TE 1 7390 
  MOTALA Total   2 28366 
  S & D RAJA GPA 1 36013 
  S & D RAJA Total   1 36013 
  S.RAJA GPP 1 18948 
  S.RAJA Total   1 18948 
BULDHANA Total     11 229002 
CHANDRAPUR BWATI/WAR. WREC 1 32418 
  BWATI/WAR. Total   1 32418 
  CHANDRAPUR WGA 1 26675 
  CHANDRAPUR Total   1 26675 
  CHIMUR WGAMH 1 14263 
  CHIMUR Total   1 14263 
  GONDPIPRI WGA 1 23607 
  GONDPIPRI Total   1 23607 
  MUL WGAM 1 7143 
  MUL Total   1 7143 
  MUL/SWAHI WGAM 1 23061 
  MUL/SWAHI Total   1 23061 
  NAGBHID WGAMB 1 31446 
  NAGBHID Total   1 31446 
  RAJURA PG 1 33398 
    PR 2 24807 
  RAJURA Total   3 58205 
  SINDEWAHI WGAM 1 16159 
    WGAMH 1 33994 
  SINDEWAHI Total   2 50153 
CHANDRAPUR Total     12 266971 
DHULE DHULE TE 4 62108 
  DHULE Total   4 62108 
  SAKRI TE 3 63890 
  SAKRI Total   3 63890 
  SAKRI/SINDKH TE 1 19270 
  SAKRI/SINDKH Total   1 19270 
  SHIRPUR TE 3 63610 
  SHIRPUR Total   3 63610 
  SINDKHEDA TE 1 36890 
  SINDKHEDA Total   1 36890 
DHULE Total     12 245768 
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District Taluka in Mega watershed Watershed Code Count of DPAP Sum of Geo.Area 
(ha) 

GADCHIROLI AHERI IVP 1 22893 
  AHERI Total   1 22893 
  BHAMARAGAD IPNR 1 15962 
  BHAMARAGAD Total   1 15962 
  ETAPALLI IB 2 27189 
  ETAPALLI Total   2 27189 
  SIRONCHA PR 1 23851 
  SIRONCHA Total   1 23851 
GADCHIROLI Total     5 89895 
GONDIA DEORI WGW 1 17363 
  DEORI Total   1 17363 
  GONDIA,TIRODA WG 1 36265 
  GONDIA,TIRODA Total   1 36265 
  GORE+GONDI WGWP 1 18979 
  GORE+GONDI Total   1 18979 
  SADAK ARJUNI WGC 1 12800 
  SADAK ARJUNI Total   1 12800 
  TIRODA WG 3 67297 
  TIRODA Total   3 67297 
GONDIA Total     7 152704 
HINGOLI Aundha GP 1 12764 
  Aundha Total   1 12764 
  Aundha,hingoli,Sengoan GP 1 18259 
  Aundha,hingoli,Sengoan Total   1 18259 
  BASMATH,Aundha,KAL PPG 1 24325 
  BASMATH,Aundha,KAL Total   1 24325 
  HIN,Aundha, Kalmanuri PPG 1 37679 
  HIN,Aundha, Kalmanuri Total   1 37679 
  HINGOLI,SENGOAN PPG 1 28417 
  HINGOLI,SENGOAN Total   1 28417 
  KALAMNURI, HING PPG 1 28531 
  KALAMNURI, HING Total   1 28531 
  SENGOAN,HINGOLI GP 1 31080 
    PPG 1 42984 
  SENGOAN,HINGOLI Total   2 74064 
HINGOLI Total     8 224039 
JALANA  Ghansavangi,Ambad GV 1 27971 
   Ghansavangi,Ambad Total   1 27971 
  AMBAD GP 1 11499 
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District Taluka in Mega watershed Watershed Code Count of DPAP Sum of Geo.Area 
(ha) 

    GV 1 49548 
  AMBAD Total   2 61047 
  BHOKAR/JAFR. GP 1 7199 
  BHOKAR/JAFR. Total   1 7199 
  JAF/BHOK/JAL GP 1 18389 
  JAF/BHOK/JAL Total   1 18389 
  JAFRABAD GP 1 18886 
  JAFRABAD Total   1 18886 
  JAFRABAD/JAL GP 1 11194 
  JAFRABAD/JAL Total   1 11194 
  JALNA GP 4 71796 
  JALNA Total   4 71796 
  JALNA/PARTUR GP 1 28490 
  JALNA/PARTUR Total   1 28490 
  PARTUR GP 1 10279 
  PARTUR Total   1 10279 
JALANA Total     13 255251 
JALGOAN AMALNER TE 1 25252 
  AMALNER Total   1 25252 
  BHAD/CHALISG TE 1 11577 
  BHAD/CHALISG Total   1 11577 
  BHADGAON TE 1 16136 
  BHADGAON Total   1 16136 
  BHUSAVAL TE 2 29630 
  BHUSAVAL Total   2 29630 
  CHALISGAON TE 2 35794 
  CHALISGAON Total   2 35794 
  EDLABAD PT 1 18234 
  EDLABAD Total   1 18234 
  ERANDOL TE 1 24113 
  ERANDOL Total   1 24113 
  JAMNER TE 2 35612 
  JAMNER Total   2 35612 
  PACHORA TE 1 12018 
  PACHORA Total   1 12018 
  PAROLA TE 2 24786 
  PAROLA Total   2 24786 
JALGOAN Total     14 233152 
KOLHAPUR CHANDGAD KR 1 17404 
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District Taluka in Mega watershed Watershed Code Count of DPAP Sum of Geo.Area 
(ha) 

  CHANDGAD Total   1 17404 
  GAD/AJARA KR 3 40321 
  GAD/AJARA Total   3 40321 
  GAD/CHANDGAD KR 1 6713 
  GAD/CHANDGAD Total   1 6713 
  GADHIN/AJARA KR 1 38415 
  GADHIN/AJARA Total   1 38415 
  GAG/R'N/KAR/ KR 1 24698 
  GAG/R'N/KAR/ Total   1 24698 
  KAG/KAR/R'NA KR 1 29008 
  KAG/KAR/R'NA Total   1 29008 
  KAGAL/BHUDAR KR 1 19974 
  KAGAL/BHUDAR Total   1 19974 
  KAR/PANHALA KR 1 16907 
  KAR/PANHALA Total   1 16907 
  KAR/R'NAGRI KR 2 54384 
  KAR/R'NAGRI Total   2 54384 
  PAN/KAR/HAT KR 1 25029 
  PAN/KAR/HAT Total   1 25029 
  PAN/SHAHUWAD KR 1 45004 
  PAN/SHAHUWAD Total   1 45004 
  SHAHUWADI KR 2 58927 
  SHAHUWADI Total   2 58927 
  SHIROL/HAT KR 1 19311 
  SHIROL/HAT Total   1 19311 
KOLHAPUR Total     17 396095 
LATUR AHMADPUR GV 2 6599 
    MR 1 14929 
  AHMADPUR Total   3 21528 
  A'PUR/LATUR MR 1 15685 
  A'PUR/LATUR Total   1 15685 
  A'PUR/UDGIR MR 1 40476 
  A'PUR/UDGIR Total   1 40476 
  AUSA MR 1 26364 
  AUSA Total   1 26364 
  LATUR MR 2 27288 
  LATUR Total   2 27288 
  NILANGA MR 2 50427 
  NILANGA Total   2 50427 
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District Taluka in Mega watershed Watershed Code Count of DPAP Sum of Geo.Area 
(ha) 

  UDGIR MR 3 48130 
  UDGIR Total   3 48130 
LATUR Total     13 229898 
NAGPUR BHIVAPUR+U WGM 1 31649 
  BHIVAPUR+U Total   1 31649 
  HINGNA WRW 1 23517 
  HINGNA Total   1 23517 
  HINGNA+KAT WRWB 1 3746 
  HINGNA+KAT Total   1 3746 
  KAL+KAT+NA WGKKC 1 36052 
  KAL+KAT+NA Total   1 36052 
  KATOL WRJ 1 37504 
  KATOL Total   1 37504 
  KATOL+HIN+ WRWB 1 24832 
  KATOL+HIN+ Total   1 24832 
  KATOL+NARK WRJ 1 15174 
  KATOL+NARK Total   1 15174 
  NAG+KAM+UM WGKN 1 19779 
  NAG+KAM+UM Total   1 19779 
  NAGPUR+HIN WRW 1 34598 
  NAGPUR+HIN Total   1 34598 
  PAR+SAONER WGK 1 26949 
  PAR+SAONER Total   1 26949 
  UMRED WGA 1 12753 
  UMRED Total   1 12753 
NAGPUR Total     11 266553 
NANDED BHOKAR GV 2 55025 
  BHOKAR Total   2 55025 
  BILLOLI GV 1 20075 
  BILLOLI Total   1 20075 
  DEGLOOR MR 1 24658 
  DEGLOOR Total   1 24658 
  HADGAON NPG 2 60361 
  HADGAON Total   2 60361 
  KANDHAR GV 1 30097 
    MR 1 16452 
  KANDHAR Total   2 46549 
  KANDHAR/MUKH MR 1 29068 
  KANDHAR/MUKH Total   1 29068 
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  KINWAT GV 1 17440 
    NPG 3 80677 
  KINWAT Total   4 98117 
  MUKHED MR 2 35204 
  MUKHED Total   2 35204 
NANDED Total     15 369057 
NANDURBAR Dhadgoan NR 2 41907 
  Dhadgoan Total   2 41907 
  DHADGOAN/AKKAL NR 2 46464 
  DHADGOAN/AKKAL Total   2 46464 
  NANDURBAR TE 1 26003 
  NANDURBAR Total   1 26003 
  NAVAPUR TE 4 69579 
  NAVAPUR Total   4 69579 
  SHAHADA TE 1 28049 
  SHAHADA Total   1 28049 
NANDURBAR Total     10 212002 
NASHIK IGATPURI GV 2 35396 
  IGATPURI Total   2 35396 
  KAL/SURG TE 1 25267 
  KAL/SURG Total   1 25267 
  KALAWAN TE 1 29000 
  KALAWAN Total   1 29000 
  KALWAN TE 1 18493 
  KALWAN Total   1 18493 
  MALEGAON TE 1 27371 
  MALEGAON Total   1 27371 
  NANDGAON TE 1 21202 
  NANDGAON Total   1 21202 
  NIPHAD/CHAND GV 1 37870 
  NIPHAD/CHAND Total   1 37870 
  PETH WF 1 28017 
  PETH Total   1 28017 
  PETH/NSK WF 1 22570 
  PETH/NSK Total   1 22570 
  SATANA TE 2 70008 
  SATANA Total   2 70008 
  SINNER GV 1 17562 
  SINNER Total   1 17562 
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  SUR/PETH/DIN WF 1 53693 
  SUR/PETH/DIN Total   1 53693 
  TRIMBAK WF 1 10209 
  TRIMBAK Total   1 10209 
NASHIK Total     15 396658 
OSMANABAD BH/PAR/KALAM SA 1 29837 
  BH/PAR/KALAM Total   1 29837 
  BHOM/PARANDA SA 2 61764 
  BHOM/PARANDA Total   2 61764 
  BHOOM/KALAMB MR 1 13841 
  BHOOM/KALAMB Total   1 13841 
  KALAMB MR 2 46736 
  KALAMB Total   2 46736 
  KALAMB/O'BAD MR 1 16698 
  KALAMB/O'BAD Total   1 16698 
  OMERGA BM 1 24419 
    MR 1 29899 
  OMERGA Total   2 54318 
  OSMANABAD MR 1 25942 
  OSMANABAD Total   1 25942 
  PARANDA SA 2 30458 
  PARANDA Total   2 30458 
  TULJAPUR BM 1 34209 
    SA 2 41067 
  TULJAPUR Total   3 75276 
OSMANABAD Total     15 354870 
PARABHANI GANGAKHED GV 1 20306 
  GANGAKHED Total   1 20306 
  JINTUR GP 4 79858 
  JINTUR Total   4 79858 
  JINTUR, SAILU GP 1 32864 
  JINTUR, SAILU Total   1 32864 
  PARBHANI GP 1 10132 
  PARBHANI Total   1 10132 
  PBN/MANAVAT GP 1 22862 
  PBN/MANAVAT Total   1 22862 
  SAILU, MANAVAT GP 1 15979 
  SAILU, MANAVAT Total   1 15979 
PARABHANI Total     9 182001 
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PUNE AMBEGAON/SHI BM 1 25723 
  AMBEGAON/SHI Total   1 25723 
  BHOR/PURANDA BM 1 29463 
  BHOR/PURANDA Total   1 29463 
  DAUND/BAR/IN BM 1 28120 
  DAUND/BAR/IN Total   1 28120 
  DAUND/MULSHI BM 1 25034 
  DAUND/MULSHI Total   1 25034 
  JUNNAR BM 2 44264 
    GV 1 8542 
  JUNNAR Total   3 52806 
  KHED BM 1 23411 
  KHED Total   1 23411 
  MAVAL BM 1 20326 
  MAVAL Total   1 20326 
  MULSHI BM 1 30773 
  MULSHI Total   1 30773 
  P'NDAR/BARAM BM 1 24620 
  P'NDAR/BARAM Total   1 24620 
  PURANDAR BM 1 30586 
  PURANDAR Total   1 30586 
  SHIRUR BM 1 32043 
  SHIRUR Total   1 32043 
  VEL/MUL/HAV BM 1 24835 
  VEL/MUL/HAV Total   1 24835 
  VEL/MUL/MAV BM 1 27145 
  VEL/MUL/MAV Total   1 27145 
  VELHA/HAVELI BM 1 20537 
  VELHA/HAVELI Total   1 20537 
PUNE Total     16 395422 
RAIGAD ALI/MU/RO/MA WF 1 73450 
  ALI/MU/RO/MA Total   1 73450 
  KHL/PEN/PANV WF 1 62717 
  KHL/PEN/PANV Total   1 62717 
  KRJ WF 1 42412 
  KRJ Total   1 42412 
  MAH/POLD WF 1 61778 
  MAH/POLD Total   1 61778 
  MAHAD WF 3 47261 



िासन रनणगय क्रमांकः जलअ-2014/प्र.क्र.203/जल-7 

 

पषृ्ठ 41 पैकी 37  
 

District Taluka in Mega watershed Watershed Code Count of DPAP Sum of Geo.Area 
(ha) 

  MAHAD Total   3 47261 
  MAN/RO/MH/MS WF 1 68161 
  MAN/RO/MH/MS Total   1 68161 
  MU/RO/MAN/MS WF 1 75403 
  MU/RO/MAN/MS Total   1 75403 
  PEN/SUDH WF 1 23684 
  PEN/SUDH Total   1 23684 
  SH/MS/MAH WF 1 27936 
  SH/MS/MAH Total   1 27936 
RAIGAD Total     11 482802 
RATNAGIRI CH/KH WF 1 70176 
  CH/KH Total   1 70176 
  CH/SNG WF 1 32307 
  CH/SNG Total   1 32307 
  DA/KH WF 1 31475 
  DA/KH Total   1 31475 
  GH/CH WF 1 35430 
  GH/CH Total   1 35430 
  KH WF 1 47309 
  KH Total   1 47309 
  LNJ/RAJA WF 1 74214 
  LNJ/RAJA Total   1 74214 
  RT WF 1 25370 
  RT Total   1 25370 
  SNG WF 1 44570 
  SNG Total   1 44570 
  SNG/RT WF 1 51251 
  SNG/RT Total   1 51251 
RATNAGIRI Total     9 412102 
SANGLI ATPADI BM 3 38070 
  ATPADI Total   3 38070 
  ATPADI+KHAN BM 1 22569 
  ATPADI+KHAN Total   1 22569 
  JATH BM 4 98328 
  JATH Total   4 98328 
  JATH+KAVA BM 1 12690 
  JATH+KAVA Total   1 12690 
  KAVATHE M. KR 1 19866 
  KAVATHE M. Total   1 19866 
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  SHIRALA KR 1 17811 
  SHIRALA Total   1 17811 
  TAS+KHAN KR 1 23463 
  TAS+KHAN Total   1 23463 
  TAS+KHAN+KAV KR 1 35423 
  TAS+KHAN+KAV Total   1 35423 
SANGLI Total     13 268220 
SATARA JAVLI/M'WAR/ KR 2 58743 
  JAVLI/M'WAR/ Total   2 58743 
  JAWLI/M'WAR KR 1 32342 
  JAWLI/M'WAR Total   1 32342 
  K'DALA/PHALT BM 1 23040 
  K'DALA/PHALT Total   1 23040 
  KHATAV KR 2 63714 
  KHATAV Total   2 63714 
  KHATAV/KARAD KR 1 21134 
  KHATAV/KARAD Total   1 21134 
  KOREGAON KR 1 21714 
  KOREGAON Total   1 21714 
  MAN BM 5 139657 
  MAN Total   5 139657 
  PATAN KR 1 23031 
  PATAN Total   1 23031 
  PATAN/KARAD KR 1 40942 
  PATAN/KARAD Total   1 40942 
  PHALTAN/MAN BM 1 34643 
  PHALTAN/MAN Total   1 34643 
  SAT/JAWLI/KA KR 1 44682 
  SAT/JAWLI/KA Total   1 44682 
  SATARA KR 1 12967 
  SATARA Total   1 12967 
  SATARA/KOREG KR 1 31856 
  SATARA/KOREG Total   1 31856 
  WAI KR 1 23848 
  WAI Total   1 23848 
  WAI/M'WAR KR 1 23734 
  WAI/M'WAR Total   1 23734 
SATARA Total     21 596047 
SINDHUDURG DE WF 1 21824 
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  DE Total   1 21824 
  DE/KN/MLN WF 1 24177 
  DE/KN/MLN Total   1 24177 
  DE/KN/VIB WF 1 60339 
  DE/KN/VIB Total   1 60339 
  KD/MLV/VN WF 1 33697 
  KD/MLV/VN Total   1 33697 
  SWNT KR 1 15596 
  SWNT Total   1 15596 
  SWNT/DODA WF 2 48815 
  SWNT/DODA Total   2 48815 
  VNG/SWNT/DODA WF 1 71550 
  VNG/SWNT/DODA Total   1 71550 
SINDHUDURG Total     8 275998 
SOLAPUR AKKALKOT BM 1 17785 
  AKKALKOT Total   1 17785 
  AKKSLKOT BM 1 12638 
  AKKSLKOT Total   1 12638 
  BARSHI SA 2 53906 
  BARSHI Total   2 53906 
  KARMALA SA 1 11556 
  KARMALA Total   1 11556 
  MADHA/BAR/MO SA 1 25837 
  MADHA/BAR/MO Total   1 25837 
  MALSHIRAS BM 1 34720 
  MALSHIRAS Total   1 34720 
  MANGALWEDHA BM 1 16506 
  MANGALWEDHA Total   1 16506 
  N.SOL/MOHOL SA 1 26237 
  N.SOL/MOHOL Total   1 26237 
  S.SOLAPUR BM 1 945 
  S.SOLAPUR Total   1 945 
  S.SOLAPUR/A'KAL BM 1 22213 
  S.SOLAPUR/A'KAL Total   1 22213 
  SANGOLA BM 1 12490 
  SANGOLA Total   1 12490 
SOLAPUR Total     12 234833 
THANE JAWHAR/MOKHA WF 1 36429 
  JAWHAR/MOKHA Total   1 36429 
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  KL/BH/SH WF 1 96618 
  KL/BH/SH Total   1 96618 
  PAL/WD/JW WF 1 54412 
  PAL/WD/JW Total   1 54412 
  PALGHAR/VASA WF 1 17346 
  PALGHAR/VASA Total   1 17346 
  SH/KL WF 2 38412 
  SH/KL Total   2 38412 
  WADA/MOKHADA WF 1 23994 
  WADA/MOKHADA Total   1 23994 
  WADA/PALGHAR WF 1 19631 
  WADA/PALGHAR Total   1 19631 
  WD/MO/JW/PAL WF 1 36274 
  WD/MO/JW/PAL Total   1 36274 
THANE Total     9 323116 
WARDHA ASHTI+KAR WRK 1 28175 
  ASHTI+KAR Total   1 28175 
  ASHTI+KAR. WRJ 1 23939 
  ASHTI+KAR. Total   1 23939 
  DEOLI WR 1 20552 
  DEOLI Total   1 20552 
  KAR+ARVI WRV 1 10801 
  KAR+ARVI Total   1 10801 
  KARANJA WRJ 1 2178 
    WRK 1 10396 
    WRWB 1 4954 
  KARANJA Total   3 17528 
  SELOO WRWBD 1 5749 
  SELOO Total   1 5749 
  WARDHA WRY 1 22283 
  WARDHA Total   1 22283 
WARDHA Total     9 129027 
WASHIM MALEGOAN PTMN 1 10551 
  MALEGOAN Total   1 10551 
  MANORA PGAA 1 14726 
  MANORA Total   1 14726 
  M'NATH,MANOR PGAA 2 23389 
  M'NATH,MANOR Total   2 23389 
  M'PIR,MANORA PGP 1 23439 
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  M'PIR,MANORA Total   1 23439 
  RISOD PG 1 24796 
  RISOD Total   1 24796 
WASHIM Total     6 96901 
YAVATMAL BABULGAON WR 1 3418 
  BABULGAON Total   1 3418 
  DARWA,DIGRAS PGA 1 30930 
  DARWA,DIGRAS Total   1 30930 
  DIGRAS PGAA 2 33597 
  DIGRAS Total   2 33597 
  M'GAON,UKHED PG 1 31180 
  M'GAON,UKHED Total   1 31180 
  NER PGA 1 33570 
  NER Total   1 33570 
  PUSAD PG 1 33670 
  PUSAD Total   1 33670 
  PUSAD,MGAON PGP 1 24750 
  PUSAD,MGAON Total   1 24750 
  YT,GT,KALAMB PGW 1 34080 
  YT,GT,KALAMB Total   1 34080 
YAVATMAL Total     9 225195 

Maharashtra Grand Total     386 9333552 
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