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तावना 
 

पाणी ही अनमोल नैस गक साधन संप ी आहे. पा याचा वापर मु य वे कृषी, 
औ ोिगकरण, घरगुतीवापर, म यशेती, वीजिनम ती, जलवाहतकु तसेच नैसग क संतलुनासाठी 
होतो. भारत हा कृिष धान देश आहे. भारताची अथ यव था मु यत: कृिषवर आधािरत असनू 65 
ट के लोकसं या शेती व शेतीपरूक यवसायावर अवलंबनू आहे. महारा ात कृषी व 
कृषीसंल नतेचे यवसाय मोठया माणावर आहेत. महारा  रा यात अवषण वण े  अंदाजे 52 
ट के असनू हल या जिमनीचे माण 39 ट के आहे, यामळेु महारा ात सचन िवषयक 
योजनांची मलूभतू गरज आहे. शेती या पिरपणू िवकासासाठी जलसंधारण व सचन हे अिवभा य 
घटक आहेत. रा यातील 250 हे टर पयत या सचन मता असले या लघ ुपाटबंधारे क पांची 
बांधकामे व बांधकाम पणू झाले या लघ ु क पां या देखभाल व यव थापना या कामासाठी शासन 
िनणय . संिकण 1092(283/92)/आ- , िद.30.09.1992 अ वये जलसंधारण िवभाग थापन 
कर यात आला आहे. 

महारा  रा यात सचना या मोठया क पां या भसंूपादनासाठी होणारा चंड िवरोध, 
भसंूपादना या वाढीव कमती, अपरुा िनधी, अिध हणासाठी लागणारा वेळ ल ात घेता न याने 
मोठे क प हाती घेणे अवघड होत आहे. वनजिमन पय वरणिवषयक मा यता याम येही मोठया 
माणात कालाप यय होत आहे. अवषण व टंचाई थतीवर मात कर यासाठी अवषण वण व 

टंचाई े ात लघ ु सचन योजना ाधा याने हाती घे याचे शासनाचे धोरण आहे. लघ ु सचना या 
िविवध योजना थािनक शेतक-यां या व लोक ितनीधी या मागणी माणे हाती घे यात येतात. 
सदर योजना सहा मिहने ते तीन वष इत या अ पावधीत पणू होऊन या योजनां या सचनाचा 
लाभ शेतक यांना वरीत िमळून उ प नात भरीव वाढ होत आहे. यामळेु मोठया माणात रा या या 
िविवध भागात िवक ीत पाणीसाठे िनम ण होत आहेत.  

जलयु त िशवार अिभयानासार या मह वाकां ी व भावी काय माम ये लघ ु सचन 
(जलसंधारण) व िज हा पिरषद यं णांचा मोठया माणात सहभाग आहे. यामळेु भजुल 
पनुभरणास मदत होणार आहे तसेच िपकांना वाढी या मह वा या ट यात संर णा मक पाणी 
उपल ध होत आहे. जलयु त िशवार योजनांम ये लोकसहभाग मह वाचा असनु िविवध मा यमातनु 
यासाठी िवशेष य न कर यात येत आहेत व यास अ यंत चांगला ितसाद िमळत आहे. 

भिव यात जलसंधारणाची िविवध कामे मोठया माणात हाती घे याचे शासनाचे धोरण 
आहे. यामळेु आजपयत झालेली कामे, सव णाधीन कामे, भिव यकालीन कामे याबाबतची 
भौितक व आ थक तपिशलाची पिरपणू एकि त मािहती या पु तके दारे उपल ध कर यात येत 
आहे. सदर मािहती जलसंधारण योजनांचा आढावा, भिव यातील िनयोजन व आ थक तरतूदी  
इ यािदसाठी  िन चतपणे उपयु त ठरणार आहे.               

लघ ु सचन योजनांचे िनयोजन व अंमलबजावणीसाठी मा.ना. ा. ी. राम शदे, मं ी, मदृ 
व जलसंधारण आिण राजिश टाचार, महारा  रा य, मा.ना. ी. िवजय िशवतारे, रा यमं ी, 
जलसंपदा, मदृ व जलसंधारण आिण संसदीय काय, महारा  रा य आिण मा. सिचव, मदृ व 
जलसंधारण िवभाग, महारा  शासन यांचे मोलाचे मागदशन व पिरपणू सहकाय या उप मास 
लाभत आहे. 

जलसंधारणा या िविवध योजनांमळेु भगूभ तील पाणी पातळी वाढून िपकांना संर णा मक 
पाणीपाळी परुिव यास मदत होत आहे. स थतीत बदल या पज यमानाची थती पाहता 
जलसंधारण, संवधन व िनयोजन ही मलूभतू गरज ठरत आहे. जलसंधारण व सचन या दो ही 
बाबी मानवा या गती व िवकासासाठी आव यक आहेत. सचनातून समृ दी साधली जाते ही बाब 
सयू काशाएवढी प ट आहे आिण याकिरता महारा  शासनाचा मदृ व जलसंधारण िवभाग 
सवकष  य न करीत आहे.           

                                                                            
( सिुनल पां. कुिशरे ) 

मु य अिभयंता, 
लघ ु सचन (जलसंधारण),पणेु. 
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लघ ु सचन (जलसंधारण) योजना- 1/4/2017  चा अहवाल 
 

महारा  रा य हे भौगोिलक े फळानसुार देशात ितस या मांकावर आहे. 
2011 या जनगणनेनसुार रा याची लोकसं या 11.24 कोटी असनू एकूण 
लोकसं ये या तलुनेत याबाबतची ट केवारी 9.29 ट के आहे. 
लोकसं ये या बाबतीत महारा  हे देशात दसु या मांकाचे रा य असनू रा यात एकूण 
36  िज हे आिण 355 तालकेु आहेत. रा याचे एकूण भौगोिलक े  308 ल  हे टर 
असनू यापैकी 234 ल  हे टर े  लागवडीस यो य आहे. लागवडीयो य े ाचे 
एकूण भौगोिलक े ाशी  माण 76 ट के आहे. 
 

रा या या अथ यव थेम ये कृषी े  मह वाचे आहे, कारण बहुतांशी जनतेचे 
जीवन शेती व शेतीपरूक उ ोगावर अवलंबनू अस याने शेती हा ामीण अथ यव थेचा 
पाया आहे. कृषी उ पादनाम ये कालब  िनयोजन आिण शा वत सचन यव थेला 
मह व असनू सचन यव थेमळेु ामीण भागातील कृषी उ पादन वाढ याने अिधक 
रोजगार िनम ण झाला आहे. सचनामळेु ामीण अथ यव थेचा पाया बळकट झाला 
आहे. 
 

महारा  जल सचन आयोगाने 1999 साली भुप ृ ठावरील साठिवले या 
पा या ारे व लाभ े ातील िवहीरी ारे 85 ल  हे टर े  सचनाखाली येऊ शकेल 
असे अनमुािनत केले आहे. मोठे व म यम क पासाठी जमीन संपादन, क प 
बांध यासाठी मोठा भांडवली खच, क प त लोकांचे पनुवसन इ.मळेु सचन मता 
िनम ण हो यास बराच कालावधी लागतो.  याउलट लघ ु सचन योजना अ पावधीत पणू 
होऊन कमी भांडवली खच त सचन मतेचा लाभ दे यास उपयु त ठरतात. रा यात 
आतापयत 0 ते 250 हे टर पयत सचन मते या 90455 लघ ु सचन योजना पणू 
झाले या आहेत व या दारे 17.95 ल   हे टर सचन मता िनम ण झालेली आहे.  
 

दु काळी पिर थतीवर कायम व पी उपाययोजना कर या या दृ टीने 
िप यासाठी व सचनासाठी लघ ु सचन योजना अ यंत उपयोगी आहेत. पाटबंधारे 
िवभागा या .1092/(28/3/92)/आ/( े ), िद. 30-9-1992 या शासन िनणयानसुार 
250 हे टर पयत सचन मता असले या लघ ु सचन योजनांचे बांधकाम, देखभाल, 
दु ती व यव थापनाचे काम जलसंधारण िवभागाकडे सोपिवले असनू शासकीय व  
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तांि क िनयं णासाठी मु य अिभयंता, लघ ु सचन (जलसंधारण) पणेु यांचे 
अिधप याखाली 6 मंडळ, 26 िवभागीय आिण 127 उपिवभागीय काय लये कायरत 
आहेत.  
 

250 हे टर पयत सचन मते या लघ ु सचन क पांचे सव ण लघ ु सचन 
(जलसंधारण) व िज हा पिरषद यं णेमाफत कर यात येते.  यापैकी  िज हा 
पिरषदेकडून 0 ते 100  हे टर सचन मते या ल. स. योजनांना शासकीय मा यता 
देऊन यांची बांधकामे यांचेमाफत कर यात येतात. तांि क मागदशन मु य अिभयंता/ 
अधी क अिभयंता, लघ ु सचन (जलसंधारण) मंडळ यांचेमाफत दे यात येते. लघ ु
सचन (जलसंधारण) यं णेमाफत 0 ते 250 हे टर सचन मते या ल. स. योजनांची 
कामे कर यात येऊन कामांना शासकीय मा यता ामिवकास व जलसंधारण 
िवभागाकडून आिण जलसंधारण महामंडळाकडून दे यात येते.महामंडळाने 0-250 
हे टर सचन मते या रा यातील 90455 योजनांपैकी 1705 योजना पणू के या 
असनू या दारे रा यातील एकूण 1795216 हे. सचन मतेपैकी 72135 हे टर सचन 

मता िनम ण केलेली आहे.या योजनांवर .842.32 कोटी खच झालेला आहे. 
गतीपथावरील 975 योजनांची उविरत िकमंत .1087.67 कोटी आहे. या योजना 

पणु झा यावर 54051 हे टर सचन मता िन मती होणार आहे. सन 2017-18 म ये 
975 योजनांपैकी 116 योजना पणू क न या दारे 7318 हे टर सचन मता 
िन मतीचे उि ट आहे. 
 

क  शासनाची रा ीय कृषी िवकास योजना- क  शासनाने रा.कृ.िव.यो. अंतगत 
0 ते 100 हे टर सचन मते या िज हा पिरषद यं णेकडील अपणु योजना पणू 
कर यासाठी उपल ध केले या िनधीतनू आजपयत 794 योजना पणू होऊन 13638 
हे टर सचन मता िनम ण झालेली आहे. 
 

िवदभ देशातील सव अकरा िज हयात क  शासन परु कृत रा.कृ.िव.यो. 
अंतगत िवदभ सघन सचन िवकास काय म (VIIDP) हा पाच वष साठी राबिव यांत 
आला. सदर योजनतगत एकूण 233.72 कोटी  एवढा खच कर यांत आला. या 
योजनतगत अपणु कामे शासना या िविवध ोतामधनू िनधी उपल ध क न घेऊन पणु 
कर यांचे िनदश आहेत.   
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जलसंप ी े ातील सधुारणा :- 
भिव यात पा याचा वापर व लोकसं येत वाढ होणार आहे. अशा पिर थतीत 

उपल ध जलसंपदेचा  यथायो य िवकास व वापर कर यावर जो दबाव येणार आहे, 
याम ये लोकसं येतील अभतूपवू वाढ, वेगवान आ थक िवकासाची िनकड, लोकां या 

राहणीमाना या दज तील वाढ, अ नधा याची वाढीव आव यकता व पय याने सचन 
े ा या यापक िव ताराची गरज, औ ोिगक िवकास या सव चा ामु याने वाटा 

असणार आहे. यासाठी पाणी या मय िदत नैस गक साधनसाम ीचा क पकतेने वापर 
क न सू म जल सचनाचे तं ान आिण जल यव थापन होणे आव यक ठरत आहे.  

क पाचे सचन यव थापन (देखभाल  व दु ती ) यासाठी 101 ते 250 हे टर 
सचन मते या 95 योजनांवर लाभधारकां या पाणीवापर सं था थापन कर यात 
आ या आहेत. यामळेु सचन यव थापनात लोकसहभागा दारे सचन 
यव थापना या अमंलबजावणीचे य न कर यांत येत आहे.   

250 हे टर पयत या सचन मते या लघ ु सचन योजनांम ये लघ ु सचन 
तलाव, को हापरू प दतीचे बंधारे, वळवणी बंधारे, उपसा सचन योजना, साठवण 
तलाव, माजी मालगजुारी तलाव, पाझर तलाव, गाव तलाव या कार या योजनांचा 
समावेश आहे. यामधील ल. स. तलाव, को. प. बंधारे, वळवणीचे बंधारे, उपसा सचन 
योजना, साठवण तलाव व माजी मालगजुारी तलाव या योजनां दारे य  सचन मता 
िनम ण होते तर पाझर तलाव या योजनां दारे अ य   सचन मता िनम ण होते. 

जलयु त िशवार :- महारा  रा यात जवळजवळ 82% े  कोरडवाहू व 
52% े  अवषण वण आहे. महारा ातील ब याच भागात भुजल पातळी 2 मीटर 
पे ा खाली गेलेली आहे. अशा भागात भीषण पाणीटंचाई िनम ण झालेली होती. या 
पिर थतीवर मात कर यासाठी महारा  शासनाने “ जलयु त िशवार अिभयान ”  हा 
अ यंत मह वकां ी  काय म हाती घेतला आहे. या काय मांतगत लघ ु सचन 
(जलसंधारण) व िज हा पिरषद  यं णांचा मोठया माणात सहभाग आहे. 

लघ ु सचन  (जलसंधारण) व िज हा पिरषद यं णांमाफत साखळी समट नाला 
बांध, नदी पुन जीवन, नाला खोलीकरण इ यादी भुजल पनुभरणाची कामे हाती घे यात 
आलेली आहेत. माहे माच 2017 अखेर या यं णांनी 19706 समेट नाला बंधा यांची 
बांधकामे पणू क न जलसंधारणात  मोठया माणात योगदान िदलेले आहे. जलयु त 
िशवार अिभयानांतगत लघ ु सचन (जलसंधारण) व िज हा पिरषद यं णांचा टंचाई 
िनवारण व भुजल पनुभरण काय मात मोठया माणात सहभाग आहे.  
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0 ते 250 हे टर सचन मता असणा-या लघ ु सचन योजनांची 
िद.1/4/2017ची स थती :- 
 

पणू लघ ु सचन योजना :- 
रा याम ये आतापयत 250 हे टर पयत सचन मता असणा या 90455 

लघ ु सचन योजना पणू झा या असनू या दारे 17.95 ल  हे टर सचन िन मती 
झालेली आहे. यासाठी पये 9068 कोटी इतका खच झालेला आहे. 
 

गतीपथावरील लघ ु सचन योजना  :- 
0 ते 250 हे टर पयत सचन मता असले या 9236 योजना गतीपथावर 

असनु या दारे 1.91 ल  हे टर सचन मता िनम ण होऊ शकेल, यासाठी पये 
1891 कोटी इतका िनधी खच झाला आहे.  तसेच 2311 कोटी उवरीत कमत आहे. 
 

भिव यकालीन लघ ु सचन योजना :- 
भिव यकाळात 250 हे टर पयत सचन मता असणा या 12753 लघ ु

सचन योजना पणू करता येतील, यामळेु 3.54 ल  हे टर सचन मता िनम ण 
होईल व यासाठी पये 18397 कोटी  इतका िनधी आव यक आहे. 
 

या योजनांचा कारिनहाय व िज हािनहाय तपशील सोबत या प  1 ते 5 
म ये जोडला आहे. पिरिश ट “अ” म ये सव योजनांचा एकि त गोषवारा िदला आहे. 
अंितमत: पणू झाले या योजना व यानंतर पणू होऊ शकणा-या अशा एकूण 
112444 योजनांमळेु समुारे 23.41 ल  हे टर एवढी सचन मता िन मती  होऊ 
शकेल. 
 

या पु तकेत 0 ते 100 हे टर व 101 ते 250 हे टर सचन मते या 
जलसंपदा, जलसंधारण, िज हा पिरषद या ितनही यं णाकडून राबिव यात आले या 
व येणा-या योजनांची माहीती घेऊन यानसुार तपशीलवार आकडेवारी मांड यांचा 

य न केलेला आहे. सदरची मािहती जा तीत जा त अ ावत कर यात आली आहे. 
लघ ु सचन योजनांची पु तका www.cemilspn.in या website वर उपल ध आहे. 
याम ये काही टूी िनदशनास आ यास पढुील आवृ ीम ये यो य ती दु ती 

कर यात येईल. 
 

                                                                       



5 

 

लघ ु सचन योजनांची  5 वी गणना (2013-14) :- 

महारा  रा याम ये लघ ु सचन योजनांची 5 वी गणना सन 2013-14, क  
शासना या िदनांक 02/05/2014 या आदेशानसुार घे यात आली. सदर गणनेचे 

ेि य काम, मािहती वैधतीकरणाचे काम 100% पणू झाले असनू अंितम आकडेवारी 
क  शासनाने कािशत केली असनू ती www. mi5census-data.nic.in या website 
वर उपल ध आहे. रा यातील िज हािनहाय आकडेवारीचे काशनाचे काम 

गतीपथावर आहे. 

5 या गणनेसाठी .456.11 ल  िनधी या अंदाजप कास मा यता असनू 
यापैकी सन 2014-15 साठी रा य शासनाकडून .140.00 ल  िनधी ा त झाला 
यापैकी .78.86 ल  िनधी प  छपाई, िश ण आिण तलाठी मानधनावर खच 

कर यात आला.  सन 2015-16 या वष त पये 55.00 ल  िनधी रा य शासनाकडून  
ा त झाला व माच 2016 अखेर . 55.00 ल  िनधी खच झाला. सन 2016-17 या 

वष त .44.91 ल  िनधी रा य शासनाकडून ा त झाला व माच 2017 अखेर 
.44.91 ल  िनधी खच झाला. 

 

XXXXXX 

 

 



संख्या
िंसचन क्षमता 

(हेक्टर मध्ये )

खचर्/ िंकमत 

�. लक्ष

उवर्िरत 

िंकमत �. 

लक्ष

संख्या
िंसचन क्षमता 

(हेक्टर मध्ये )

खचर्/ िंकमत 

�. लक्ष

उवर्िरत 

िंकमत �. 

लक्ष

संख्या
िंसचन क्षमता 

(हेक्टर मध्ये )

खचर्/ िंकमत 

�. लक्ष

उवर्िरत 

िंकमत �. 

लक्ष

जलसंपदा 4163 110028.67 31263.18 0.00 872 155334.00 42346.38 0.00 5035 265362.67 73609.56 0.00

जलसंधारण 27776 395759.59 345037.28 0.00 493 80535.00 84140.05 0.00 28269 476294.59 429177.33 0.00

िजल्हा पिरषद 56971 1029218.49 402402.19 0.00 180 24340.00 1565.14 0.00 57151 1053558.49 403967.33 0.00

एकूण 88910 1535006.75 778702.64 0.00 1545 260209.00 128051.57 0.00 90455 1795215.75 906754.21 0.00

जलसंपदा 262 6594.00 1921.63 4873.42 6 948.70 1426.98 135.91 268 7542.70 3348.61 5009.33

जलसंधारण 4177 61825.06 26827.47 68292.85 413 63078.00 127995.87 118213.39 4590 124903.06 154823.34 186506.24

िजल्हा पिरषद 4376 58188.19 30874.63 39548.69 2 264.00 21.07 1.68 4378 58452.19 30895.70 39550.37

एकूण 8815 126607.25 59623.73 112714.96 421 64290.70 129443.92 118350.98 9236 190897.95 189067.65 231065.94

जलसंपदा 190 4222.78 3774.27 0.00 7 1001.00 485.96 0.00 197 5223.78 3945.49 0.00

जलसंधारण 1924 25596.34 47104.05 0.00 109 17173.08 77409.62 0.00 2033 42769.42 124513.67 0.00

िजल्हा पिरषद 1043 10657.43 20710.28 0.00 0 0.00 0.00 0.00 1043 10657.43 20710.28 0.00

एकूण 3157 40476.55 71588.60 0.00 116 18174.08 77895.58 0.00 3273 58650.63 149169.44 0.00

जलसंपदा 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00

जलसंधारण 1627 38519.00 162700.00 0.00 438 58679.27 438000.00 0.00 2065 97198.27 600700.00 0.00

िजल्हा पिरषद 2238 49792.82 223800.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 2238 49792.82 223800.00 0.00

एकूण 3865 88311.82 386500.00 0.00 438 58679.27 438000.00 0.00 4303 146991.09 824500.00 0.00

जलसंपदा 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00

जलसंधारण 2085 47808.00 208500.00 0.00 387 48161.00 387000.00 0.00 2472 95969.00 595500.00 0.00

िजल्हा पिरषद 2705 52787.62 270500.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 2705 52787.62 270500.00 0.00

एकूण 4790 100595.62 479000.00 0.00 387 48161.00 387000.00 0.00 5177 148756.62 866000.00 0.00

एकूण 1 ते 5 109537 1890997.99 1775414.97 112714.96 2907 449514.05 1160391.07 118350.98 112444 2340512.04 2935491.30 231065.94
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लघु िंसचन योजनांची िंसचन क्षमता / िंकमत �. याबाबतची मािहती

राज्याचा गोषवारा    िद . 01/04/2017

योजनेची 

स��स्थती 

िवभागिनहाय

ल. िंस. योजना (0 ते 100 हे.) ल. िंस. योजना ( 101 ते 250 हे.) एकूण

     1) पूणर् झालेल्या ल . िंस. योजना

           2) �गती पथावरील ल . िंस. योजना

                  3)  मंजूर परंतू सु� न झालेल्या ल . िंस. योजना

                      4) सव�क्षण / अंदाजप�के चालू असलेल्या ल . िंस. योजना

      5)  भिवष्यकालीन ल . िंस. योजना



संख्या
िंसचन क्षमता 

(हेक्टर मध्ये )

खचर्/ िंकमत 

�. लक्ष

उवर्िरत 

िंकमत �. 

लक्ष

संख्या
िंसचन क्षमता 

(हेक्टर मध्ये )

खचर्/ िंकमत 

�. लक्ष

उवर्िरत 

िंकमत �. 

लक्ष

संख्या
िंसचन क्षमता 

(हेक्टर मध्ये )

खचर्/ िंकमत 

�. लक्ष

उवर्िरत 

िंकमत �. 

लक्ष

जलसंपदा 12 904.00 1104.00 0.00 111 20615.00 12849.00 0.00 123 21519.00 13953.00 0.00

जलसंधारण 180 3153.17 6527.54 0.00 10 1475.00 3826.21 0.00 190 4628.17 10353.75 0.00

िजल्हा पिरषद 5244 40810.63 33052.30 0.00 0 0.00 0.00 0.00 5244 40810.63 33052.30 0.00

एकूण 5436 44867.80 40683.84 0.00 121 22090.00 16675.21 0.00 5557 66957.80 57359.05 0.00

जलसंपदा 0 0.00 0.00 0.00 1 105.00 1245.43 0.00 1 105.00 1245.43 0.00

जलसंधारण 26 686.79 206.50 1033.98 107 15816.00 62074.23 55520.19 133 16502.79 62280.73 56554.17

िजल्हा पिरषद 379 2538.95 1180.01 3493.11 0 0.00 0.00 0.00 379 2538.95 1180.01 3493.11

एकूण 405 3225.74 1386.51 4527.09 108 15921.00 63319.66 55520.19 513 19146.74 64706.17 60047.28

जलसंपदा 10 281.00 111.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 10 281.00 0.00 0.00

जलसंधारण 0 0.00 0.00 0.00 28 4137.00 43642.68 0.00 28 4137.00 43642.68 0.00

िजल्हा पिरषद 104 1438.60 3241.66 0.00 0 0.00 0.00 0.00 104 1438.60 3241.66 0.00

एकूण 114 1719.60 3352.66 0.00 28 4137.00 43642.68 0.00 142 5856.60 46884.34 0.00

जलसंपदा 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00

जलसंधारण 2 68.00 200.00 0.00 91 11375.00 91000.00 0.00 93 11443.00 91200.00 0.00

िजल्हा पिरषद 186 2048.00 18600.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 186 2048.00 18600.00 0.00

एकूण 188 2116.00 18800.00 0.00 91 11375.00 91000.00 0.00 279 13491.00 109800.00 0.00

जलसंपदा 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00

जलसंधारण 78 1950.00 7800.00 0.00 51 5821.00 51000.00 0.00 129 7771.00 58800.00 0.00

िजल्हा पिरषद 318 1775.00 31800.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 318 1775.00 31800.00 0.00

एकूण 396 3725.00 39600.00 0.00 51 5821.00 51000.00 0.00 447 9546.00 90600.00 0.00

एकूण 1 ते 5 6539 55654.14 103823.01 4527.09 399 59344.00 265637.55 55520.19 6938 114998.14 369349.56 60047.28

लघु िंसचन योजनांची िंसचन क्षमता / िंकमत �. याबाबतची मािहती

मंडळ - ठाणे     िद . 01/04/2017

योजनेची 

स��स्थती 

िवभागिनहाय

ल. िंस. योजना (0 ते 100 हे.) ल. िंस. योजना ( 101 ते 250 हे.) एकूण

      1) पूणर् झालेल्या ल . िंस. योजना 

         2) �गती पथावरील ल . िंस. योजना

                     3)  मंजूर परंतू सु� न झालेल्या ल . िंस. योजना

                               4) सव�क्षण / अंदाजप�के चालू असलेल्या ल . िंस. योजना

          5) भिवष्यकालीन ल . िंस. योजना
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संख्या
िंसचन क्षमता 

(हेक्टर मध्ये )

खचर्/ िंकमत 

�. लक्ष

उवर्िरत 

िंकमत �. 

लक्ष

संख्या
िंसचन क्षमता 

(हेक्टर मध्ये )

खचर्/ िंकमत 

�. लक्ष

उवर्िरत 

िंकमत �. 

लक्ष

संख्या
िंसचन क्षमता 

(हेक्टर मध्ये )

खचर्/ िंकमत 

�. लक्ष

उवर्िरत 

िंकमत �. 

लक्ष

जलसंपदा 1033 28401.00 4833.27 0.00 144 26369.00 7777.39 0.00 1177 54770.00 12610.66 0.00

जलसंधारण 6111 107816.68 62941.42 0.00 66 13185.00 7605.86 0.00 6177 121001.68 70547.28 0.00

िजल्हा पिरषद 13676 217873.29 97582.78 0.00 161 22112.00 1314.70 0.00 13837 239985.29 98897.48 0.00

एकूण 20820 354090.97 165357.47 0.00 371 61666.00 16697.95 0.00 21191 415756.97 182055.42 0.00

जलसंपदा 4 217.00 39.90 26.07 1 137.70 60.00 94.96 5 354.70 99.90 121.03

जलसंधारण 1458 21735.99 6255.83 22583.16 72 10567.00 9163.54 8273.41 1530 32302.99 15419.37 30856.57

िजल्हा पिरषद 840 9456.99 4792.06 6689.36 1 114.00 16.27 0.73 841 9570.99 4808.33 6690.09

एकूण 2302 31409.98 11087.79 29298.59 74 10818.70 9239.81 8369.10 2376 42228.68 20327.60 37667.69

जलसंपदा 8 124.00 203.74 0.00 0 0.00 0.00 0.00 8 124.00 0.00 0.00

जलसंधारण 730 12839.00 17494.35 0.00 32 5658.08 14916.35 0.00 762 18497.08 32410.70 0.00

िजल्हा पिरषद 157 386.65 2037.48 0.00 0 0.00 0.00 0.00 157 386.65 2037.48 0.00

एकूण 895 13349.65 19735.57 0.00 32 5658.08 14916.35 0.00 927 19007.73 34448.18 0.00

जलसंपदा 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00

जलसंधारण 367 7696.00 36700.00 0.00 19 2375.00 19000.00 0.00 386 10071.00 55700.00 0.00

िजल्हा पिरषद 157 2141.00 15700.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 157 2141.00 15700.00 0.00

एकूण 524 9837.00 52400.00 0.00 19 2375.00 19000.00 0.00 543 12212.00 71400.00 0.00

जलसंपदा 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00

जलसंधारण 612 15197.00 61200.00 0.00 56 7000.00 56000.00 0.00 668 22197.00 117200.00 0.00

िजल्हा पिरषद 256 4796.00 25600.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 256 4796.00 25600.00 0.00

एकूण 868 19993.00 86800.00 0.00 56 7000.00 56000.00 0.00 924 26993.00 142800.00 0.00

एकूण 1 ते 5 25409 428680.60 335380.83 29298.59 552 87517.78 115854.11 8369.10 25961 516198.38 451031.20 37667.69

लघु िंसचन योजनांची िंसचन क्षमता / िंकमत �. याबाबतची मािहती

मंडळ -नािशक      िद . 01/04/2017

योजनेची 

स��स्थती 

िवभागिनहाय

ल. िंस. योजना (0 ते 100 हे.) ल. िंस. योजना ( 101 ते 250 हे.) एकूण

1) पूणर् झालेल्या ल . िंस. योजना

         2) �गती पथावरील ल . िंस. योजना

                 3)  मंजूर परंतू सु� न झालेल्या ल . िंस. योजना

                         4) सव�क्षण / अंदाजप�के चालू असलेल्या ल . िंस. योजना

    5)  भिवष्यकालीन ल . िंस. योजना
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संख्या
िंसचन क्षमता 

(हेक्टर मध्ये )

खचर्/ िंकमत 

�. लक्ष

उवर्िरत 

िंकमत �. 

लक्ष

संख्या
िंसचन क्षमता 

(हेक्टर मध्ये )

खचर्/ िंकमत 

�. लक्ष

उवर्िरत 

िंकमत �. 

लक्ष

संख्या
िंसचन क्षमता 

(हेक्टर मध्ये )

खचर्/ िंकमत 

�. लक्ष

उवर्िरत 

िंकमत �. 

लक्ष

जलसंपदा 888 19766.00 4750.10 0.00 205 34985.00 5464.12 0.00 1093 54751.00 10214.22 0.00

जलसंधारण 5148 48937.00 59936.29 0.00 142 22060.00 24099.95 0.00 5290 70997.00 84036.24 0.00

िजल्हा पिरषद 10752 229749.84 63772.12 0.00 19 2228.00 250.44 0.00 10771 231977.84 64022.56 0.00

एकूण 16788 298452.84 128458.51 0.00 366 59273.00 29814.51 0.00 17154 357725.84 158273.02 0.00

जलसंपदा 29 377.00 304.36 414.76 0 0.00 0.00 0.00 29 377.00 304.36 414.76

जलसंधारण 412 2695.00 1014.30 6911.74 94 15047.00 27337.30 26024.90 506 17742.00 28351.60 32936.64

िजल्हा पिरषद 829 12567.00 6882.44 10101.46 1 150.00 4.80 0.95 830 12717.00 6887.24 10102.41

एकूण 1270 15639.00 8201.10 17427.96 95 15197.00 27342.10 26025.85 1365 30836.00 35543.20 43453.81

जलसंपदा 41 1113.00 1622.30 0.00 0 0.00 0.00 0.00 41 1113.00 1622.30 0.00

जलसंधारण 142 1598.54 3623.03 0.00 23 3500.00 11818.72 0.00 165 5098.54 15441.75 0.00

िजल्हा पिरषद 140 1124.14 2443.76 0.00 0 0.00 0.00 0.00 140 1124.14 2443.76 0.00

एकूण 323 3835.68 7689.09 0.00 23 3500.00 11818.72 0.00 346 7335.68 19507.81 0.00

जलसंपदा 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00

जलसंधारण 192 4800.00 19200.00 0.00 59 7375.00 59000.00 0.00 251 12175.00 78200.00 0.00

िजल्हा पिरषद 1607 40175.00 160700.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 1607 40175.00 160700.00 0.00

एकूण 1799 44975.00 179900.00 0.00 59 7375.00 59000.00 0.00 1858 52350.00 238900.00 0.00

जलसंपदा 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00

जलसंधारण 34 850.00 3400.00 0.00 46 5750.00 46000.00 0.00 80 6600.00 49400.00 0.00

िजल्हा पिरषद 942 23550.00 94200.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 942 23550.00 94200.00 0.00

एकूण 976 24400.00 97600.00 0.00 46 5750.00 46000.00 0.00 1022 30150.00 143600.00 0.00

एकूण 1 ते 5 21156 387302.52 421848.70 17427.96 589 91095.00 173975.33 26025.85 21745 478397.52 595824.03 43453.81

लघु िंसचन योजनांची िंसचन क्षमता / िंकमत �. याबाबतची मािहती

 मंडळ -पुणे       िद . 01/04/2017

योजनेची 

स��स्थती 

िवभागिनहाय

ल. िंस. योजना (0 ते 100 हे.) ल. िंस. योजना ( 101 ते 250 हे.) एकूण

1) पूणर् झालेल्या ल . िंस. योजना

        2) �गती पथावरील ल . िंस. योजना

                   3)  मंजूर परंतू सु� न झालेल्या ल . िंस. योजना

                        4) सव�क्षण / अंदाजप�के चालू असलेल्या ल . िंस. योजना

   5)  भिवष्यकालीन ल . िंस. योजना
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संख्या
िंसचन क्षमता 

(हेक्टर मध्ये )

खचर्/ िंकमत 

�. लक्ष

उवर्िरत 

िंकमत �. 

लक्ष

संख्या
िंसचन क्षमता 

(हेक्टर मध्ये )

खचर्/ िंकमत 

�. लक्ष

उवर्िरत 

िंकमत �. 

लक्ष

संख्या
िंसचन क्षमता 

(हेक्टर मध्ये )

खचर्/ िंकमत 

�. लक्ष

उवर्िरत 

िंकमत �. 

लक्ष

जलसंपदा 2120 59545.67 19636.95 0.00 169 30257.00 10132.74 0.00 2289 89802.67 29769.69 0.00

जलसंधारण 13456 196510.92 168084.47 0.00 147 23399.00 27518.01 0.00 13603 219909.92 195602.48 0.00

िजल्हा पिरषद 9238 185896.02 84147.83 0.00 0 0.00 0.00 0.00 9238 185896.02 84147.83 0.00

एकूण 24814 441952.60 271869.25 0.00 316 53656.00 37650.75 0.00 25130 495608.60 309520.00 0.00

जलसंपदा 213 5146.00 1340.64 2424.31 4 706.00 121.55 40.95 217 5852.00 1462.19 2465.26

जलसंधारण 1567 21973.40 10865.50 28808.04 29 4619.00 4994.83 4604.35 1596 26592.40 15860.33 33412.39

िजल्हा पिरषद 1438 17901.00 11132.14 12308.89 0 0.00 0.00 0.00 1438 17901.00 11132.14 12308.89

एकूण 3218 45020.40 23338.28 43541.24 33 5325.00 5116.38 4645.30 3251 50345.40 28454.66 48186.54

जलसंपदा 131 2704.78 1837.23 0.00 7 1001.00 485.96 0.00 138 3705.78 2323.19 0.00

जलसंधारण 872 5661.00 17415.10 0.00 13 1736.00 2862.50 0.00 885 7397.00 20277.60 0.00

िजल्हा पिरषद 334 2905.00 4829.97 0.00 0 0.00 0.00 0.00 334 2905.00 4829.97 0.00

एकूण 1337 11270.78 24082.30 0.00 20 2737.00 3348.46 0.00 1357 14007.78 27430.76 0.00

जलसंपदा 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00

जलसंधारण 460 4129.00 46000.00 0.00 92 11500.00 92000.00 0.00 552 15629.00 138000.00 0.00

िजल्हा पिरषद 44 1100.00 4400.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 44 1100.00 4400.00 0.00

एकूण 504 5229.00 50400.00 0.00 92 11500.00 92000.00 0.00 596 16729.00 142400.00 0.00

जलसंपदा 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00

जलसंधारण 361 5035.00 36100.00 0.00 160 20000.00 160000.00 0.00 521 25035.00 196100.00 0.00

िजल्हा पिरषद 129 3225.00 12900.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 129 3225.00 12900.00 0.00

एकूण 490 8260.00 49000.00 0.00 160 20000.00 160000.00 0.00 650 28260.00 209000.00 0.00

एकूण 1 ते 5 30363 511732.78 418689.83 43541.24 621 93218.00 298115.59 4645.30 30984 604950.78 716805.42 48186.54

लघु िंसचन योजनांची िंसचन क्षमता / िंकमत �. याबाबतची मािहती

 मंडळ -औरंगाबाद      िद . 01/04/2017

योजनेची 

स��स्थती 

िवभागिनहाय

ल. िंस. योजना (0 ते 100 हे.) ल. िंस. योजना ( 101 ते 250 हे.) एकूण

1) पूणर् झालेल्या ल . िंस. योजना

       2) �गती पथावरील ल . िंस. योजना

                3)  मंजूर परंतू सु� न झालेल्या ल . िंस. योजना

                     4) सव�क्षण / अंदाजप�के चालू असलेल्या ल . िंस. योजना

     5)  भिवष्यकालीन ल . िंस. योजना
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संख्या
िंसचन क्षमता 

(हेक्टर मध्ये )

खचर्/ िंकमत 

�. लक्ष

उवर्िरत 

िंकमत �. 

लक्ष

संख्या
िंसचन क्षमता 

(हेक्टर मध्ये )

खचर्/ िंकमत 

�. लक्ष

उवर्िरत 

िंकमत �. 

लक्ष

संख्या
िंसचन क्षमता 

(हेक्टर मध्ये )

खचर्/ िंकमत 

�. लक्ष

उवर्िरत 

िंकमत �. 

लक्ष

जलसंपदा 96 580.00 727.40 0.00 125 22297.00 4385.41 0.00 221 22877.00 5112.81 0.00

जलसंधारण 1612 18731.82 28374.08 0.00 56 8626.00 11155.56 0.00 1668 27357.82 39529.64 0.00

िजल्हा पिरषद 3206 80611.00 35667.48 0.00 0 0.00 0.00 0.00 3206 80611.00 35667.48 0.00

एकूण 4914 99922.82 64768.96 0.00 181 30923.00 15540.97 0.00 5095 130845.82 80309.93 0.00

जलसंपदा 2 55.00 7.47 0.00 0 0.00 0.00 0.00 2 55.00 7.47 0.00

जलसंधारण 319 4067.88 2982.32 1569.17 76 11527.00 22295.43 18250.78 395 15594.88 25277.75 19819.95

िजल्हा पिरषद 249 4271.34 2997.19 2005.71 0 0.00 0.00 0.00 249 4271.34 2997.19 2005.71

एकूण 570 8394.22 5986.98 3574.88 76 11527.00 22295.43 18250.78 646 19921.22 28282.41 21825.66

जलसंपदा 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00

जलसंधारण 132 3209.80 5667.03 0.00 9 1540.00 3149.54 0.00 141 4749.80 8816.57 0.00

िजल्हा पिरषद 151 3046.88 5838.90 0.00 0 0.00 0.00 0.00 151 3046.88 5838.90 0.00

एकूण 283 6256.68 11505.93 0.00 9 1540.00 3149.54 0.00 292 7796.68 14655.47 0.00

जलसंपदा 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00

जलसंधारण 173 5394.00 17300.00 0.00 117 17808.27 117000.00 0.00 290 23202.27 134300.00 0.00

िजल्हा पिरषद 110 2830.82 11000.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 110 2830.82 11000.00 0.00

एकूण 283 8224.82 28300.00 0.00 117 17808.27 117000.00 0.00 400 26033.09 145300.00 0.00

जलसंपदा 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00

जलसंधारण 545 12644.00 54500.00 0.00 23 3067.00 23000.00 0.00 568 15711.00 77500.00 0.00

िजल्हा पिरषद 208 5730.00 20800.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 208 5730.00 20800.00 0.00

एकूण 753 18374.00 75300.00 0.00 23 3067.00 23000.00 0.00 776 21441.00 98300.00 0.00

एकूण 1 ते 5 6803 141172.54 185861.87 3574.88 406 64865.27 180985.94 18250.78 7209 206037.81 366847.81 21825.66

लघु िंसचन योजनांची िंसचन क्षमता / िंकमत �. याबाबतची मािहती

मंडळ -अमरावती     िद . 01/04/2017

योजनेची 

स��स्थती 

िवभागिनहाय

ल. िंस. योजना (0 ते 100 हे.) ल. िंस. योजना ( 101 ते 250 हे.) एकूण

1) पूणर् झालेल्या ल . िंस. योजना

           2) �गती पथावरील ल . िंस. योजना

                    3)  मंजूर परंतू सु� न झालेल्या ल . िंस. योजना

                          4) सव�क्षण / अंदाजप�के चालू असलेल्या ल . िंस. योजना

      5)  भिवष्यकालीन ल . िंस. योजना
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संख्या
िंसचन क्षमता 

(हेक्टर मध्ये )

खचर्/ िंकमत 

�. लक्ष

उवर्िरत 

िंकमत �. 

लक्ष

संख्या
िंसचन क्षमता 

(हेक्टर मध्ये )

खचर्/ िंकमत 

�. लक्ष

उवर्िरत 

िंकमत �. 

लक्ष

संख्या
िंसचन क्षमता 

(हेक्टर मध्ये )

खचर्/ िंकमत 

�. लक्ष

उवर्िरत 

िंकमत �. 

लक्ष

जलसंपदा 14 832.00 211.46 0.00 118 20811.00 1737.72 0.00 132 21643.00 1949.18 0.00

जलसंधारण 1269 20610.00 19173.48 0.00 72 11790.00 9934.46 0.00 1341 32400.00 29107.94 0.00

िजल्हा पिरषद 14855 274277.72 88179.67 0.00 0 0.00 0.00 0.00 14855 274277.72 88179.67 0.00

एकूण 16138 295719.72 107564.61 0.00 190 32601.00 11672.18 0.00 16328 328320.72 119236.79 0.00

जलसंपदा 14 799.00 229.26 2008.28 0 0.00 0.00 0.00 14 799.00 229.26 2008.28

जलसंधारण 395 10666.00 5503.02 7386.76 35 5502.00 2130.54 5539.76 430 16168.00 7633.56 12926.52

िजल्हा पिरषद 641 11452.91 3890.79 4950.16 0 0.00 0.00 0.00 641 11452.91 3890.79 4950.16

एकूण 1050 22917.91 9623.07 14345.20 35 5502.00 2130.54 5539.76 1085 28419.91 11753.61 19884.96

जलसंपदा 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00

जलसंधारण 48 2288.00 2904.54 0.00 4 602.00 1019.83 0.00 52 2890.00 3924.37 0.00

िजल्हा पिरषद 157 1756.16 2318.51 0.00 0 0.00 0.00 0.00 157 1756.16 2318.51 0.00

एकूण 205 4044.16 5223.05 0.00 4 602.00 1019.83 0.00 209 4646.16 6242.88 0.00

जलसंपदा 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00

जलसंधारण 433 16432.00 43300.00 0.00 60 8246.00 60000.00 0.00 493 24678.00 103300.00 0.00

िजल्हा पिरषद 134 1498.00 13400.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 134 1498.00 13400.00 0.00

एकूण 567 17930.00 56700.00 0.00 60 8246.00 60000.00 0.00 627 26176.00 116700.00 0.00

जलसंपदा 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00

जलसंधारण 455 12132.00 45500.00 0.00 51 6523.00 51000.00 0.00 506 18655.00 96500.00 0.00

िजल्हा पिरषद 852 13711.62 85200.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 852 13711.62 85200.00 0.00

एकूण 1307 25843.62 130700.00 0.00 51 6523.00 51000.00 0.00 1358 32366.62 181700.00 0.00

एकूण 1 ते 5 19267 366455.41 309810.73 14345.20 340 53474.00 125822.55 5539.76 19607 419929.41 435633.28 19884.96

     1) पूणर् झालेल्या ल . िंस. योजना

          2) �गती पथावरील ल . िंस. योजना

                    3)  मंजूर परंतू सु� न झालेल्या ल . िंस. योजना

                           4) सव�क्षण / अंदाजप�के चालू असलेल्या ल . िंस. योजना

       5)  भिवष्यकालीन ल . िंस. योजना

लघु िंसचन योजनांची िंसचन क्षमता / िंकमत �. याबाबतची मािहती

मंडळ -नागपूर      िद . 01/04/2017

योजनेची 

स��स्थती 

िवभागिनहाय

ल. िंस. योजना (0 ते 100 हे.) ल. िंस. योजना ( 101 ते 250 हे.) एकूण
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