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वदनांक :- 12

प्रवि,
मा.वजल्हाविकारी

वजल्हाविकारी कार्यालर्य
अहमदनगर

ववषर्य :- नागवरकांची िंनद िर्यार करणे
िंंदभभ :- 1. आपले वद.06/03/2017 रोजी झालेल्र्या लोकशाही वदनी बैठकीच्र्या

ववषर्यबाबि.

2. आपले पत्र क्र.िंाशा/कार्या/लो.वद./186/2017.वद.22/02/2017

ववषर्यांवकि प्रकरणी िंंदर्भभर्य पत्रािील िंुचनांनूिंार र्या प्राविकरणाची मावहिी

िंोबि ववहीि नमुन्र्याि िंादर करण्र्याि र्येि आहे .

हे आपले मावहिीिंाठी व कार्यभवाहीस्िव िंववनर्य िंादर.

िंोबि : वरीलप्रमाणे

अवभर्यंिा व प्रशािंक
ववकािं प्राविकरण,
अहमदनगर

अिीक्षक
लाभक्षेत्र
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±ÉÉ¦ÉIÉäjÉ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉÉÊvÉEò®úhÉ, +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú
xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÒ ºÉxÉnù
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
1) |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ - ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉÉSÉÉ VÉ±ÉºÉÆ{ÉnùÉ ½þÉ ¨É½þi´ÉÉSÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ +É½äþ. ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉÉSÉä
+ÆiÉMÉÇiÉ iÉºÉäSÉ MÉÉänùÉ´É®úÒ ¨É®úÉ`ö´ÉÉb÷É {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú Ê´ÉEòÉºÉ ¨É½þÉ¨ÉÆb÷³ý, +Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉnù ªÉÉÆSÉä +ÆiÉMÉÇiÉ ±ÉÉ¦ÉIÉäjÉ
Ê´ÉEòÉºÉ |ÉÉÊvÉEò®úhÉ, +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú ½äþ |ÉÉÊvÉEò®úhÉ EòÉªÉÇ®úiÉ +É½äþ.
ªÉÉ |ÉÉÊvÉEò®úhÉÉEòbä÷ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ VÉxÉiÉäºÉÉ`öÒ ºÉä´ÉÉºÉÖÊ´ÉvÉÉ {ÉÖ®úÊ´ÉhªÉÉSÉÉ EòÉähÉiÉÉ½þÒ
EòÉªÉÇ¦ÉÉ®ú xÉÉ½þÒ.
ªÉÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÊ®ú{ÉjÉEò Gò. xÉÉºÉnù-2009/|É.Gò. 80/09/18+, Ênù.
04/08/2009 xÉÖºÉÉ®ú nù¶ÉÇxÉÒ Ê`öEòÉhÉÒ ¡ò±ÉEò ±ÉÉ´ÉhªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÉ +É½äþ. iÉ®úÒ {ÉhÉ VÉ±ÉºÉÆ{ÉnùÉ
Ê´É¦ÉÉMÉÉ¶ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ Ê´É¹ÉªÉÉiÉÒ±É ¨ÉÉÊ½þiÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉÒ±É EòÉähÉÒ½þÒ ºÉ´ÉÇºÉÉ¨ÉÉxªÉ VÉÉMÉ¯ûEò xÉÉMÉÊ®úEò,
º´ÉÆªÉºÉä´ÉÒ ºÉºlÉÉ, ¶ÉäiÉEò®úÒ ËEò´ÉÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®ú <iªÉÉËnùxÉÉ Ê¨É³ý´ÉÖxÉ PÉähªÉÉSÉÒ <ÇSUôÉ +ºÉÖ ¶ÉEòiÉä. ªÉÉ
|ÉÉÊvÉEò®úhÉÉSªÉÉ ºÉxÉnäùSÉÉ =qäù¶ä É ½þÉ ´É®úÒ±É ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ¨ÉÉÊ½þiÉÒSÉä º´É¯û{É EòÉªÉ +ºÉä±É ½þÒ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ EòÉähÉiªÉÉ
EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉEòbä÷ +ÊvÉEòÉ-ªÉÉEòbä÷ Ê¨É³äý±É ´É ÊEòiÉÒ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒ ±ÉÉMÉä±É ªÉÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉSÉÒ ÊxÉÎ¶SÉiÉ M´ÉÉ½þÒ näùhÉä
´É iªÉÉ |É¨ÉÉhÉä +Æ¨É±É¤ÉVÉÉ´ÉhÉÒ Eò®úhÉä ½þÉ +É½äþ.
1) ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ÊxÉvÉÒ¨ÉvÉÖxÉ VÉ±ÉºÉÆ{ÉnùÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É |ÉEò±{ÉÉÆSÉÒ EòÉ¨Éä, iÉºÉäSÉ {ÉÊ®úIÉhÉ ´É
nÖù¯ûºiÉÒSÉÒ EòÉ¨Éä Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉiÉ. EòÉ½þÒ º´ÉÆªÉºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉ ´É VÉÉMÉ¯ûEò xÉÉMÉÊ®úEò iÉºÉäSÉ
EÆòjÉÉ]õnùÉ®ú <iªÉÉËnùxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ iÉÉ±ÉÖCªÉÉ¨ÉvªÉä EòÉähÉiªÉÉ |ÉEòÉ®úSÉÒ ¨ÉÉä`öä ,
¨ÉvªÉ¨É ´É ±ÉPÉÖ |ÉEò±{ÉÉÆSªÉÉ EòÉ¨ÉÉÆSªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉføhªÉÉiÉ +É±Éä±ªÉÉ +É½äþiÉ ´É iªÉÉ
ÊxÉÊ´ÉnùÉ¤ÉÉÆ¤ÉiÉSÉÒ ºÉÆt:ÎºlÉiÉÒ EòÉªÉ +É½äþ ªÉÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉSªÉÉ ¨ÉÉÊ½þiÉÒSÉÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ¦ÉÉºÉÚ ¶ÉEòiÉä
iªÉÉ où¹]õÒxÉä ªÉÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ½þÒ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ ªÉÉiÉ +ÆiÉ¦ÉÖiÇ É Eäò±Éä±ÉÒ +É½äþ
2) ºÉ´ÉÇºÉÉvÉÉ®úhÉiÉ: BEòÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ÊVÉ±½þªÉÉiÉÒ±É iÉÉ±ÉÖCªÉÉiÉÒ±É VÉ±ÉºÉÆ{ÉnùÉ |ÉEò±{ÉÉÆSªÉÉ
¤ÉÉÆvÉEòÉ¨ÉÉSÉÒ ºÉt:ÎºlÉiÉÒ ªÉÉ {ÉÖ´ÉÔ ºÉÆ¤ÉÆÊÆ vÉiÉ ÊVÉ±½þªÉÉiÉ {ÉÖhÉÇ ZÉÉ±Éä±ªÉÉ ¨ÉÉä`öä , ¨ÉvªÉ¨É ´É ±ÉPÉÖ
|ÉEò±{ÉÉÆSÉÒ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ iÉºÉäSÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉEòÉ±ÉÒxÉ |ÉEò±{ÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉSÉÒ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ ªÉÉ ¤ÉÉ¤ÉÒSÉÉ näùJÉÒ±É
ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ªÉÉiÉ Eäò±Éä±ÉÉ +É½äþ.
3) ºÉ´ÉÇ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉiÉÖxÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ´ÉMÉÉÇSÉÒ EòiÉÇ´ªÉä ´É VÉ¤ÉÉ¤ÉnùÉ-ªÉÉ VÉÉÊ½þ®úÊ®úiªÉÉ |ÉnùÌ¶ÉiÉ Eò®úhÉä.
4) |ÉiªÉäEò EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉiÉ `ö®ú´ÉÖxÉ Ênù±Éä±ªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ ´É ´Éä³ýÒ ºÉ´ÉÇºÉÉ¨ÉÉxªÉ VÉxÉiÉäSÉÒ
MÉÉ-½ÉhÉÒ/iÉGòÉ®úÒ BEòhÉä ´É iªÉÉÆSÉä |É¦ÉÉ´ÉÒ{ÉhÉä ÊxÉ®úÉEò®úhÉ Eò®úhÉä.
5) Ê´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ EòÉ¨ÉÉiÉ ºÉÉiÉiªÉ `äö=xÉ ´É +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ +ÉhÉÖxÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSÉÒ ±ÉÉäEòÉÊ¦É¨ÉÖJÉiÉÉ
´ÉÉføÊ´ÉhÉä.
6) ºÉÆMÉhÉEòÉ´É®úÒ±É ºÉÆEòä iÉºlÉ³ýÉ´É®ú (´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ) ºÉxÉnäùºÉ |ÉÊºÉvnùÒ näùhÉä.
2) ¤ÉÉÆÊvÉ±ÉEòÒ :- ´É®úÒ±É ºÉ´ÉÇ EòiÉÇ´ªÉä {ÉÉ®ú {ÉÉb÷iÉÉÆxÉÉ ½äþ |ÉÉÊvÉEò®úhÉ
+) ºÉä´ÉäSªÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉäSÉÒ ¤ÉÉÆÊvÉ±ÉEòÒ `äö´ÉÒ±É.
¤É) ºÉÉèVÉxªÉ{ÉÖhÉÇ ´É ¨ÉnùiÉÒSÉÒ ´ÉÞkÉÒ `äö=xÉ EòÉ¨ÉÉSÉÉ ´Éä³äýiÉ ÊxÉ{É]õÉ®úÉ Eò®úÒ±É.
Eò) {ÉÉ®únù¶ÉÇEòiÉÉ ´É ÊxÉ¹`öÉ `äö´ÉÒ±É.

3) xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÒ VÉ¤ÉÉ¤ÉnùÉ®úÒ :1) ¶ÉÉºÉEòÒªÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ/Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ªÉÉÆSÉä¶ÉÒ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÒ ´ÉiÉÇhÉÖEò ºÉÉèVÉxªÉ{ÉÖhÉÇ +ºÉÉ´ÉÒ.
2) xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ |ÉÊiÉºÉÉnù Ê´ÉEòÉºÉÉ±ÉÉ ¨ÉnùiÉ Eò®úhÉÉ®úÉ +ºÉÉ´ÉÉ.
3ò) ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¨ÉÉ±É¨ÉkÉäSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ {ÉÉ½þhªÉÉºÉ ºÉ½þEòÉªÉÇ Eò®úÉ´Éä.
4÷) xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÒ º´ÉäSUäôxÉä +ÊiÉGò¨ÉhÉä nÖù®ú Eò®úÉ´ÉÒiÉ ´É {ÉÖx½þÉ ºÉ®úEòÉ®úÒ VÉÉMÉä´É®ú +ÊiÉGò¨ÉhÉ
Eò¯û xÉªÉä.
5) ®úºiªÉÉSªÉÉ nùÉxä ½þÒ ¤ÉÉVÉÚºÉ +ºÉhÉÉ-ªÉÉ ´ÉÞIÉ®úÉVÉÒSÉä VÉiÉxÉ ½þÒ ºÉÖvnùÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÒ VÉ¤ÉÉ¤ÉnùÉ®úÒ
®úÉ½þÒ±É.
6) xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÒ EòÉªÉnäù¶ÉÒ®ú iÉ®úiÉÖnùÒ ÊxÉªÉ¨É +Ê±ÉÊJÉiÉ ºÉÆEäòiÉ ªÉÉÆSÉä {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úÉ´Éä.
4) |ÉÉÊvÉEò®úhÉÉSÉÒ ®úSÉxÉÉ :ªÉÉ |ÉÉÊvÉEò®úhÉÉSÉä EòÉªÉÇIÉäjÉ +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú ´É xÉÉÊ¶ÉEò ªÉÉ ÊVÉ±½þªÉÉiÉ +ºÉÖxÉ ªÉÉ |ÉÉÊvÉEò®úhÉÉSÉä
+ÊvÉ{ÉiªÉÉJÉÉ±ÉÒ JÉÉ±ÉÒ±É|É¨ÉÉhÉä ºÉÉiÉ Ê´É¦ÉÉMÉ EòÉªÉÇ®úiÉ +É½äþiÉ.
1
2
3
4
5
6
7

¨ÉÉÊ½þiÉÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ/Ê´É¦ÉÉMÉÉSÉä xÉÉÆ´É
EòÉªÉÇEòÉ®úÒ +Ê¦ÉªÉÆiÉÉ, +. xÉMÉ®ú ¨ÉvªÉ¨É
|ÉEò±{É Ê´É¦ÉÉMÉ, +.xÉMÉ®ú
òEòÉªÉÇEòÉ®úÒ +Ê¦ÉªÉÆiÉÉ, ±ÉPÉÖ {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú
Ê´É¦ÉÉMÉ Gò.2, ºÉÆMÉ¨ÉxÉä®ú
EòÉªÉÇEòÉ®úÒ +Ê¦ÉªÉÆiÉÉ, =v´ÉÇ |É´É®úÉ
vÉ®úhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ºÉÆMÉ¨ÉxÉä®ú
EòÉªÉÇEòÉ®úÒ +Ê¦ÉªÉÆiÉÉ, =v´ÉÇ |É´É®úÉ
EòÉ±É´ÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ºÉÆMÉ¨ÉxÉä®ú
EòÉªÉÇEòÉ®úÒ +Ê¦ÉªÉÆiÉÉ, ±ÉPÉÖ {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú
Ê´É¦ÉÉMÉ, xÉÉÊ¶ÉE
EòÉªÉÇEòÉ®úÒ +Ê¦ÉªÉÆiÉÉ, xÉÉÆnÖù®ú ¨ÉvªÉ¨Éä·É®ú
|ÉEò±{É Ê´É¦ÉÉMÉ, xÉÉÊ¶ÉEò
EòÉªÉÇEòÉ®úÒ +Ê¦ÉªÉÆiÉÉ, Eòb÷´ÉÉ EòÉ±É´ÉÉ
Ê´É¦ÉÉMÉ, xÉÉÊ¶ÉEò

{ÉkÉÉ
ËºÉSÉxÉ ¦É´ÉxÉ, +Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉnù ®úÉäb÷
+½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú ÊVÉ.+½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú
PÉÖ±Éä´ÉÉb÷Ò,ºÉÆMÉ¨ÉxÉä®ú ÊVÉ.+½þ¨ÉnùxÉMÉ®úú

nÚù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò
0241-2325341

PÉÖ±Éä´ÉÉb÷Ò,ºÉÆMÉ¨ÉxÉä®ú ÊVÉ+½þ¨ÉnùxÉMÉ®úú

02425-225732

PÉÖ±Éä´ÉÉb÷Ò,ºÉÆMÉ¨ÉxÉä®ú ÊVÉ.+½þ¨ÉnùxÉMÉ®úú

02425-223248

02425-225854

ËºÉSÉxÉ ¦É´ÉxÉ, jªÉÆ¤ÉEò ®úÉäb÷, xÉÉÊ¶ÉEò 0253-2315485
´Éänù ¨ÉÆÊnù®úÉºÉ¨ÉÉä®ú, ¦É´ÉÉxÉÒ SÉÉèEò,
0253-2572504
xÉÉÊ¶ÉEò
ËºÉSÉxÉ ¦É´ÉxÉ, jªÉÆ¤ÉEò ®úÉäb÷, xÉÉÊ¶ÉEò 0253-2319726

ºÉÉä¤ÉiÉ +ÉºlÉÉ{ÉxÉäSÉÉ iÉHòÉ VÉÉäb÷±ÉÉ +É½äþ.
5) ¨ÉÉÊ½þiÉÒSÉÒ ºÉÖ±É¦ÉiÉÉ :- ªÉÉ |ÉÉÊvÉEò®úhÉÉSªÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É¯ûxÉ iÉºÉäSÉ ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ |ÉÊºÉvnù Eäò±ªÉÉ
VÉÉhÉÉ-ªÉÉ {ÉjÉEòÉ´nùÉ®äú VÉxÉiÉä±ÉÉ +ÉEòbä÷´ÉÉ®úÒSÉÉ iÉ{É¶ÉÒ±É ºÉÖ±É¦ÉiÉäxÉä ={É±É¤vÉ ½þÉä<Ç±É.
6) MÉÉ-½ÉhÉÒ/iÉGòÉ®úÒ ªÉÉÆSÉä ÊxÉ®úÉEò®úhÉ :- xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSªÉÉ EòÉ½þÒ ºÉÖSÉxÉÉ/iÉGòÉ®úÒ +ºÉiÉÒ±É iÉ®ú iªÉÉ
ºÉÉ`öÒ |ÉÉÊvÉEò®úhÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉiÉ iÉGòÉ®ú/ºÉÖSÉxÉÉ {Éä]õÒ `äö´ÉhªÉÉiÉ +É±ÉÒ +É½äþ. Ê´É¦ÉÉMÉÉSÉä
EòÉ¨ÉEòÉVÉÉÊ´É¹ÉªÉÒ EòÉ½þÒ iÉGòÉ®úÒ +ºÉ±ªÉÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSÉä EòÉªÉÇEòÉ®úÒ +Ê¦ÉªÉÆiÉÉ ªÉÉÆSÉäEòbä÷ iÉGòÉ®ú

Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ. xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSªÉÉ MÉÉ-½ÉhªÉÉSÉä ÊxÉ®úÉEò®úhÉ ºÉÉiÉ Ênù´ÉºÉÉSÉä +ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É.
|ÉÉÊvÉEò®úhÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉSÉä º´ÉÉMÉiÉ EòIÉÉiÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÒ ºÉxÉnù |ÉiÉ {ÉÉ½þhªÉÉºÉÉ`öÒ `äö´ÉhªÉÉiÉ +É±ÉÒ +É½äþ.
7) xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSªÉÉ ºÉxÉnäùSÉÉ +ÉføÉ´ÉÉ :- ½þÒ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÒ ºÉxÉnù VÉxÉiÉäºÉÉ`öÒ xÉä½þ¨ÉÒSÉ JÉÖ±ÉÒ ®úÉ½þÒ±É
´É ºÉx¨ÉÉxÉxÉÒªÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSªÉÉ ¤É½Öþ¨ÉÖ±ªÉ ºÉÖSÉxÉÉÆSÉÉ MÉÉÆ¦ÉÒªÉÇ{ÉÖ´ÉÇEò Ê´ÉSÉÉ®ú Eò¯ûxÉ iªÉÉiÉ ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ
PÉb÷´ÉÖxÉ +ÉhÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É. ½þÒ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÒ ºÉxÉnù º´ÉiÉ:½ÖþxÉ EòÉ½þÒ xÉÊ´ÉxÉ EòÉªÉnäù¶ÉÒ®ú ½þCEò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ
Eò®úÒiÉ xÉÉ½þÒ.

कार्यकारी अवभर्ंता कडवा कालवा ववभाग नाविक

परीशिष्ट ब-6
(7) प्रकल्पाची सद्य:स्थिती
बाांधकामाधीन प्रकल्प
1.माहितीचे थवरूप
प्रकल्पाचे नाांव

कडवा प्रकल्प

प्रकार:-मोठे /मध्यम/लघु

मोठे

जिल्हा

नाशिक

तालक
ु ा

ईगतपरु ी

एकुन लाभक्षेत्र हेक्टर

10117 हे क्टर

मख्
ु य कालव्याची नावे डावा/उिवा

उिवा तट कालवा

धरणाच्याकामाची सद्य:जथिती

पण
ु ण

पण
ु ण झालेल्या कालव्याची लाांबी कक.मी.

0 ते 88 कक.मी.

पण
ु ण झालेल्या कालव्याचे लाभक्षेत्र (ननशमणत शसांचन
क्षमता)

8975 हे क्टर

प्रगती पिावरील कामाांचे व कांत्राटदाराांचे नाांव
कामाचे नाव

अ.
क्र.
1

2

3

कडवा प्रकल्प

1
2
3
4

कडवा कालवा कक.मी. 38 ते 46 मधील मातीकाम व बाांधकामे आधनु नकीकरण
करणे.

कडवा कालवा कक.मी. 46.00 ते 54.55 मधील मातीकाम व बाांधकामे
आधनु नकीकरण करणे.

कडवा कालवा कक.मी. 54.55 ते 88.00 मधील मातीकाम व बाांधकामे
आधुननकीकरण करणे.

कडवा उिवा तट कालव्याच्या

ववतरीका क्र. 2 वरील सा. क्र. 3900 मी.

वरील मायनर नां. 1 अ चे पाणी वापर सांथिेस

हथताांतर पुवण कामे करणे

कडवा उिवा तट कालव्याच्या सा.क्र. 68735 मी. वरील मायनर क्र. 31 व

5 सा.क्र. 69300 मी. वरील मायनर क्र. 32 याांचे पाणी वापर सांथिेस
पूवण कामे करणे

हथताांतर

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

कडवा उिवा तट कालव्याच्या सा.क्र. 44445 मी. वरील मायनर क्र. 20 व
त्यावरील सबमायनर याांचे पाणी वापर सांथिेस

हथताांतर पूवण कामे करणे

कडवा उिवा तट कालव्याच्या सा.क्र. 71890 मी. वरील ववतरीका
त्यावरील मायनर क्र. 1

याांचे पाणी वापर सांथिेस

क्र. 2 व

हथताांतर पूवण कामे करणे

कडवा उिवा तट कालवा मायनर नां 2 च्या ववतरीका क्र. 2 वरील पाणी वापर
सांथिेस हथताांतर करणेपव
ु ीची कामे करणे

कडवा उिवा तट कालवा मायनर नां 3 च्या ववतरीका क्र. 2 वरील पाणी वापर
सांथिेस हथताांतर करणेपुवीची कामे करणे

कडवा उिवा तट कालवा मायनर नां 1 च्या ववतरीका क्र. 3 वरील पाणी वापर
सांथिेस हथताांतर करणेपव
ु ीची कामे करणे
कडवा उिवा तट कालवा मायनर नां 2

सा.क्र.3700 ते 8660 मी. वरील पाणी

वापर सांथिेस हथताांतर करणेपुवीची कामे करणे
कडवा उिवा तट कालवा चारी क्र. 29

सा.क्र.64690 मी. वरील पाणी वापर

सांथिेस हथताांतर करणेपव
ु ीची कामे करणे

कडवा उिवा तट कालवा मायनर क्र.3(0 ते 1750 मी सा.क्र.74715 मी.
वरील पाणी वापर सांथिस हथताांतर करणेपूवीची कामे करणे
कडवा उिवा तट कालवा चारी क्र. 17
सांथिेस हथताांतर करणेपुवीची कामे करणे
कडवा उिवा तट कालवा चारी क्र. 11

सांथिेस हथताांतर करणेपव
ु ीची कामे करणे
कडवा उिवा तट कालवा चारी क्र. 15

सा.क्र.38060 मी. वरील पाणी वापर
सा.क्र.32090 मी. वरील पाणी वापर
सा.क्र.35280 मी. वरील पाणी वापर

सांथिेस हथताांतर करणेपुवीची कामे करणे
कडवा उिवा तट कालव्याच्या
चे पाणी वापर सांथिेस

हथताांतर पव
ु ण कामे करणे

कडवा उिवा तट कालव्याच्या
चे पाणी वापर सांथिेस

ववतरीका क्र. 16 वरील सा. क्र. 36625 मी.
ववतरीका क्र. 18 वरील सा. क्र. 42120 मी.

हथताांतर पुवण कामे करणे

कडवा उिवा तट कालवा मायनर नां12
सांथिेस हथताांतर करणेपुवीची कामे करणे
कडवा उिवा तट कालवा मायनर नां14

सांथिेस हथताांतर करणेपव
ु ीची कामे करणे
कडवा उिवा तट कालवा मायनर नां 23

सांथिेस हथताांतर करणेपुवीची कामे करणे
कडवा उिवा तट कालव्याच्या
चे पाणी वापर सांथिेस

सा.क्र.32700

मी. वरील पाणी वापर

सा.क्र.34290

मी. वरील पाणी वापर

सा.क्र.51570 मी. वरील पाणी वापर

ववतरीका क्र. 13 वरील सा. क्र. 33735 मी.

हथताांतर पव
ु ण कामे करणे

कडवा उिवा तट कालवा मायनर क्र.3 (3570 ते 7035 मी) सा.क्र.74715
मी. वरील पाणी वापर सांथिस हथताांतर करणेपूवीची कामे करणे

24
25

कडवा उिवा तट कालव्याच्या
पाणी वापर सांथिेस

हथताांतर पुवण कामे करणे

कडवा उिवा तट कालव्याच्या
पाणी वापर सांथिेस

चारी क्र. 28 वरील सा. क्र. 62920मी.
चारी क्र. 25 वरील सा. क्र. 59770 मी.

चे
चे

हथताांतर पुवण कामे करणे

2) सांपकक
श्री.वग.म.िंंघाणी,
1

कार्यभकारी अवभर्यंिा,

िंंबंविि ववभागीर्य कार्यालर्यािील िंंपकभ
अविकारी

कडवा कालवा ववभाग,
नावशक

श्री.वव.म.बच्छाव
2

सांबधां धत उप ववभागीय कायाणलयातील

उपववभागीय अधधकारी

सांपकण उप अधधकारी

कडवा कालवा उपववभाग,

शसन्नर ता.शसन्नर जि.नाशिक

परीविष्ट ब-6
(7) प्रकल्पाची सद्य:स्थिती
बांधकामाधीन प्रकल्प
1

प्रकल्पाचे नांव

पुणेगांव प्रकल्प
उध्वभ गोदावरी

2

प्रकार:-मोठे /मध्र्यम/लघु

प्रकल्प अंिगभि

3

वजल्हा

नावशक

4

िालुका

सदडोरी

5

एकुन लाभक्षेत्र हे क्टर

6984 हे क्टर

6

मुख्र्य कालव्र्याची नावे डावा/उजवा

7

िरणाच्र्याकामाची िंद्य:स्स्ििी

8

पुणभ झालेल्र्या कालव्र्याची लांबी वक.मी.

9

पुणभ झालेल्र्या कालव्र्याचे लाभक्षेत्र (वनर्भमि सिंचन क्षमिा)

10

प्रगिी पिावरील कामांचे व कंत्राटदारांचे नांव

पुणेगांव प्रकल्प

पुणेगांव डावा
कालवा
पुणभ
0 िे 63
वक.मी.

4608 हे क्टर

अ.क्र.

कामाचे नाव

1

पुणेगांव डावा िट िंा.क्र. 29575 मी.वरील रस्िा पुलाचे काम

2

पुणेगांव कालवा मार्यनर िंा.क्र. 25160 मी.वरील िंी.आर कम एक्स्प्रेिंचे काम

3

पुणेगांव िरणाच्र्या रस््र्यािं िंंरक्षक दगड पुलािंाठी िंंरक्षक कट्टा वक्र दरवाजा व मुख्र्य
ववमोचकािं ईपॉक्िंी रं गकाम करणे

4

पु. डा.का. वक.मी.31 िे 35 मिील उवभवरि बांिकामे

5

पुणेगांव िरणाच्र्या खालील बाजुिं िंरफेिं ड्रेन व कोप ड्रेनचे काम

6

पुणेगांव डावा कालवा मार्यनर क्र.10 मिील मािीकाम व बांिकामें

7
8
9
10

पुणेगांव डावा कालवा िेट ववमोचके क्र.14 िे 18 वक.मी. 48 िे 61 भाग-1 िंव्हे क्षणाची
कामे.

पुणेगांव डावा कालवा उपचारी क्र. 1 िे 13 ििंेच वक.मी. 25 िे 47 मिील िेट
ववमोचकांकरीिा प्रािवमक िंवेक्षणाचे काम.

पुणेगांव डावा कालवा चारी क्र. 14 चे मािीकाम व बांिकाम करणे.
पुणेगांव डावा कालवा चारी क्र. 15 व ्र्यावरील उपचाऱर्यांचे मािीकाम व बांिकाम
करणे.

11

पुणेगांव डावा कालवा चारी क्र. 7 ची उवभवरि कामे करणे

12

पुणेगांव डावा कालवा चारी क्र. 17 व 18 चे मािीकाम व बांिकाम करणे.

13

पुणेगांव डावा कालवा वक.मी. 28 िे 63 मिील झाडे, झुडपे व दगड गोटे काढणे

14

पुणेगांव डावा कालवा वक. मी. 7 मिील मािीकामे.

15

पुणेगांव डावा कालवा वविवरका क्र. 16 वरील मािीकाम व बांिकाम करणे

16

पुणेगांव डावा कालवा वक.मी. 28 िे 40 मिील इनकेसिंगची कामे करणे

17

पुणेगांव डावा कालवा वक.मी. 29 िे 33 मिील अस्िरीकरणाची कामे करणे

18

पुणेगांव डावा कालवा वक.मी. 34 िे 38 मिील अस्िरीकरणाची कामे करणे

19

पुणेगांव डावा कालवा वक.मी. 39 िे 40 मिील अस्िरीकरणाची कामे करणे

20

पुणेगांव डावा कालवा वक.मी. 41 िे 48 मिील अस्िरीकरणाची कामे करणे

21

पुणेगांव डावा कालवा वक.मी. 48 िे 53 मिील अस्िरीकरणाची कामे करणे

22

पुणेगांव डावा कालवा वक.मी. 8 मिील मािीकाम करणे

23

पुणेगांव डावा कालवा वक.मी. 40 िे 58 मिील िेट ववमोचकांची कामे करणे

24
25
26
27
28
29

30

पुणेगांव डावा कालवा वक. मी. 13 मिील मािीकाम व बांिकामाचे नववन डीझाईन
नुिंार आिुवनकीकरण करणे.

पुणेगांव डावा कालवा वक. मी. 14 मिील मािीकाम व बांिकामाचे नववन डीझाईन
नुिंार आिुवनकीकरण करणे.

पुणेगांव डावा कालवा िंा. क्र. 7520 मी. वरील जलिंेिूचे नववन डीझाईन नुिंार
आिुवनकीकरण करणे.

पुणेगांव डावा कालवा वक. मी. 17 िे 20 जवमनीचे विंमांकन चर बांिणे करणे.
पुणेगांव डावा कालवा िंा. क्र. 22330 मी. व 22655 मी. वरील एच. पी. डी. चे नववन
डीझाईन नुिंार आिुवनकीकरण करणे.

पुणेगांव डावा कालवा िंा. क्र. 23250 मी. व 24150 मी. वरील एच. पी. डी. चे नववन
डीझाईन नुिंार आिुवनकीकरण करणे.

पुणेगांव डावा कालवा िंा. क्र. 18340 मी. वरील डी. एच. पी. डी. चे नववन डीझाईन

नुिंार आिुवनकीकरण करणे, िंा. क्र. 7600 मी. व 15600 मी. वरील िंी. आर. कम
एस्केप व िंा. क्र. 7620 मी. वरील एिं. डब्लल्र्यू. एफ. िोडणे

31

पुणेगांव डावा कालवा वक. मी. 21 िे 25 जवमनीचे विंमांकन चर बांिणे करणे.

32

पुणेगांव डावा कालवा वक. मी. 13 िे 16 जवमनीचे विंमांकन चर बांिणे करणे.

33
2)

पुणेगांव डावा कालवा वक. मी. 25 मिील मािीकामाचे नववन डीझाईन नुिंार
आिुवनकीकरण करणे.
िंंपकभ
1 श्री.वग.म.िंंघाणी,
कार्यभकारी अवभर्यंिा,
कडवा कालवा ववभाग,
नावशक
2 श्री.रा.मा.वशरवाडकर
उपववभागीर्य अवभर्यंिा
पुणेगांव कालवा उपववभाग
उनंदानगर, िा.सदडोरी,वज.नावशक

पवरविष्ट ब-6
(7) प्रकल्पाची सद्य:स्थिती
बांधकामावधन प्रकल्प

इच्छुक नागवरक स्वर्यंिंेवी िंंस्िा इ्र्यासदना िंंबंिीि वजल्यािील, िालुक्र्यािील जलिंंपदा ववभागाच्र्या

अख्र्यारीिील प्रगिीपिावर अिंणाऱर्या मोठे , मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िुल मावहिी िंहजग्र्या व
िा्काळ उपलब्लि व्हावी.
1) मावहिीचे स्वरुप
अ
क्र

तपविल

7

1

प्रकल्पाचे नांव

2

प्रकार : मोठे /मध्र्यम/लघु

3

वजल्हा

नावशक

4

िालूका

सदडोरी

5

एकूण लाभक्षेत्र हे क्टर

6

मुख्र्य कालव्र्याची नांवे डावा/उजवा

7

िरणाच्र्या कामांची िंद्य:स्स्ििी

8
9
10

लघु

10

11

---

----

----

----

---

----

----

----

---

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

---िंवेक्षण पूणभ
----

वक.मी.

पूणभ झालेल्र्या कालव्र्याचे लाभक्षेत्र

----

(वनर्भमि सिंचन क्षमिा)
कंत्राटदाराचे नांव

9

पार्यरपाडा

पूणभ झालेल्र्या कालव्र्याची लांबी

प्रगिीपिा वरील कामाचे व

8

मे. बालाजी कंस्रक्शन,
िंंगमनेर

---

---

---

---

2) िंंपकभ
1
2

िंंबंविि ववभागीर्य कार्यालर्यािील
िंंपकभ अविकारी

िंंबंविि उपववभागीर्य कार्यालर्यािील
उप अवभर्यंिा

कार्यभकारी अवभर्यंिा, कडवा कालवा ववभाग, नावशक
िंहाय्र्यक अवभर्यंिा श्रेणी-1, गौिमी गोदावरी प्रकल्प उपववभाग,
नावशक

पवरविष्ट ब-6
(7) प्रकल्पाची सद्य:स्थिती
बांधकामावधन प्रकल्प

इच्छुक नागवरक स्वर्यंिंेवी िंंस्िा इ्र्यासदना िंंबंिीि वजल्यािील, िालुक्र्यािील जलिंंपदा ववभागाच्र्या

अख्र्यारीिील प्रगिीपिावर अिंणाऱर्या मोठे , मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िुल मावहिी िंहजग्र्या व
िा्काळ उपलब्लि व्हावी.
1) मावहिीचे स्वरुप
अ
क्र

1
2

तपविल

प्रकल्पाचे नांव
प्रकार :

मोठे /मध्र्यम/ल
घु

7

8

9

10

11

12

मोठे

----

----

----

----

----

कडवा प्रकल्प

3

वजल्हा

नावशक

----

----

----

----

----

4

िालूका

इगिपूरी

----

----

----

----

----

----

----

----

----

5

एकूण लाभक्षेत्र
हे क्टर
मुख्र्य

6

कालव्र्याची
नांवे

कडवा उजवा िट कालवा

डावा/उजवा
7

8

िरणाच्र्या
कामांची

िंद्य:स्स्ििी
पूणभ झालेल्र्या
कालव्र्याची

लांबी वक.मी.

पूणभ

----

88

कालवे पूणभ नुिनीकरण प्रगिी पिावर

पूणभ झालेल्र्या
9

कालव्र्याचे
लाभक्षेत्र

(वनर्भमि सिंचन
क्षमिा)

8975
हे .

----

----

----

----

----

कडवा

कालवा

1
0

वरील कामाचे

व कंत्राटदाराचे
नांव

----

कालवा

11.45

11.45 िे 15

कालव्र्याचे

कालव्र्याचे

वक.मी. 5 िे

कालव्र्याचे

मिील

नुिनीकरणा

कडवा

कालवा

वक.मी. 0 िे
4 मिील

प्रगिीपिा

कडवा

कालवा

वक.मी. 28 िे

मिील

कालव्र्याचे

कालव्र्याचे

नुिनीकरणा

नावशक

मे. कािोरे ,

आर. के.

िंंगमनेर

कालवा

वक.मी. 16 िे

नुिनीकरणा
चे काम

कडवा

वक.मी.

चे काम मे.
िंोलकर,

कडवा

चे काम मे.
िंावंि,

िंंगमनेर

28 मिील

38 मिील

नुिनीकरणा

नुिनीकरणा

दे वपूळकर

िंोलकर

चे काम

मे.

ॲड ब्रदिंभ,

औरं गाबाद

चे काम मे.

कन्स्रक्शन,
नावशक

2) िंंपकभ
1
2

िंंबंविि ववभागीर्य कार्यालर्यािील
िंंपकभ अविकारी

िंंबंविि उपववभागीर्य कार्यालर्यािील
उप अवभर्यंिा

कार्यभकारी अवभर्यंिा, कडवा कालवा ववभाग, नावशक
िंहाय्र्यक अवभर्यंिा श्रेणी-1, गौिमी गोदावरी प्रकल्प उपववभाग, नावशक

पवरवशष्ट ब-8
(9) प्रकल्पाची िंद्य:स्स्ििी
भववष्र्यकालीन प्रकल्प
इच्छुक नागवरक स्वर्यंिंेवी िंंस्िा इ्र्यासदना िंंबंिीि वजल्यािील, िालुक्र्यािील जलिंंपदा ववभागाच्र्या अख्र्यारीिील प्रगिीपिावर

अिंणाऱर्या मोठे , मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िुल मावहिी िंहजग्र्या व िा्काळ उपलब्लि व्हावी.
1) मावहिीचे स्वरुप
1

2

अंबड

वचमणपाडा

लघु

लघु

1

प्रकल्पाचे नांव

2

प्रकार : मोठे /मध्र्यम/लघु

3

वजल्हा

नावशक

नावशक

4

िालूका

सदडोरी

सदडोरी

5

एकूण लाभक्षेत्र हे क्टर

-----

-----

6

मुख्र्य कालव्र्याची नांवे डावा/उजवा

वनरं क

वनरं क

7

प्रस्िावाची िंद्य:स्स्ििी

8

शेरा

2) िंंपकभ
1

िंंबंविि ववभागीर्य कार्यालर्यािील िंंपकभ
अविकारी

अंदाज पत्रके प्रगिीपिावर
व प्रशािंकीर्य मान्र्यिा

अंदाज पत्रके

प्रगिीपिावर व

प्रशािंकीर्य मान्र्यिा

3

4

5

6

2

िंंबंविि उपववभागीर्य कार्यालर्यािील उप
अवभर्यंिा

पवरवशष्ट ब-6
(7) प्रकल्पाची िंद्य:स्स्ििी
बांिकामाविन प्रकल्प
इच्छुक नागवरक स्वर्यंिंेवी िंंस्िा इ्र्यासदना िंंबंिीि वजल्यािील, िालुक्र्यािील
जलिंंपदा ववभागाच्र्या अख्र्यारीिील प्रगिीपिावर अिंणाऱर्या मोठे , मध्र्यम व

लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िुल मावहिी िंहजग्र्या व िा्काळ उपलब्लि व्हावी.

1) मावहतीचे थवरुप
अ

िपवशल

क्र
1

2

प्रकल्पाचे नांव
प्रकार :

मोठे /मध्र्यम/ल
घु

3

वजल्हा

4

िालूका

5

एकूण लाभक्षेत्र
हे क्टर

1

2

3

4

5

आंबे

सपपर

झाली

चाफ्र्याचा

िोंडाळपा

लघु

लघु

लघु

लघु

लघु

लघु

लघु

नावश

नावश

नावश

क

क

क

नावशक

नावशक

नावशक

नावशक

सदडो

सदडो

सदडोरी

सदडोरी

सदडोरी

सदडोरी

सदडोरी

वनरंक

वनरंक

वनरंक

वनरंक

---

वनरंक

वनरंक

वनरंक

वनरंक

---

भौविकदृ

भौविकदृ

भौविक

/

पूणभ /

गण

री

वनरंक

मुख्र्य
6

कालव्र्याची
नांवे

वनरंक

डावा/उजवा

7

िरणाच्र्या
कामांची

िंद्य:स्स्ििी

पूणभ

ज

री

वनरं
क
वनरं
क

पूणभ

पाडा

पूणभ

पाडा

ष्या पूणभ

ष्या पूणभ

अंविम

अंविम

/

नाही

8

पूणभ झालेल्र्या
कालव्र्याची

लांबी वक.मी.

----

----

----

डा

----

नाही

----

6
रानपाडा

7
पार्यरपा
डा

दृष्या

वनववदा

अंविम

पूणभ

नाही

----

प्रक्रीर्या

स्िावनक
ववरोिामु
ळे

भुिंंपाद
न
झाले

नाही.
पूणभ झालेल्र्या
9

कालव्र्याचे
लाभक्षेत्र

(वनर्भमि सिंचन

----

----

----

----

----

----

मे.

मे.

मे.

----

क्षमिा)

1
0

प्रगिीपिा

वरील कामाचे

व कंत्राटदाराचे

----

नांव

----

----

दे ववशष

कंस्रक्श
न

िंोलकर

कंस्रक्श
न

दे ववशष

कंस्रक्श
न

2) िंंपकभ
िंंबंविि
1

ववभागीर्य

कार्यालर्यािील
िंंपकभ

कार्यभकारी अवभर्यंिा, कडवा कालवा ववभाग, नावशक

अविकारी
िंंबंविि
2

उपववभागीर्य

कार्यालर्यािील
उप अवभर्यंिा

िंहाय्र्यक अवभर्यंिा श्रेणी-1, गौिमी गोदावरी प्रकल्प उपववभाग,
नावशक

मे.
बालाजी

कंस्रक्श
न,

िंंगमनेर

अ.
क्र.

प्रकल्पाची सद्यस्थिती बांधकामाधीन प्रकल्प

ठे केदाराचे
नांव

1

2

3

कडवा प्रकल्प

1

कडवा कालवा वक.मी. 5 िे 11 मिील मािीकाम व बांिकामे करणे.

2

कडवा कालवा वक.मी. 12 िे 15 मिील मािीकाम व बांिकामे आिुवनकीकरण करणे.

3

कडवा कालवा वक.मी. 16 िे 28 मिील मािीकाम व बांिकामे आिुवनकीकरण करणे.

4

कडवा कालवा वक.मी. 28 िे 38 मिील मािीकाम व बांिकामे आिुवनकीकरण करणे.

5

कडवा कालवा वक.मी. 38 िे 46 मिील मािीकाम व बांिकामे आिुवनकीकरण करणे.

6

कडवा कालवा वक.मी. 46.00 िे 54.55 मिील मािीकाम व बांिकामे आिुवनकीकरण करणे.

7

कडवा कालवा वक.मी. 54.55 िे 88.00 मिील मािीकाम व बांिकामे आिुवनकीकरण करणे.

8

कडवा उजवा िट कालवा चारी क्र. 26 व 27 ची पाणी वापर िंंस्िेिं हस्िांिर करणेपुवी डागडू जीची

10

कडवा उजवा िट कालव्र्याच्र्या िंा.क्र.46280 मी. वरील मार्यनर क्र. 21 चे पाणी वापर िंंस्िेिं

11
12
13
14

कामे ( Repair Works) करणे.

हस्िांिरण पूवभ करावर्याचे कामे
कडवा उजवा िट कालव्र्याच्र्या िंा.क्र.51015 मी. वरील मार्यनर क्र. 22 चे पाणी वापर िंंस्िेिं
हस्िांिरण पूवभ करावर्याचे कामे
कडवा उजवा िट कालव्र्याच्र्या िंा.क्र.74715 मी. वरील वविरीकार क्र. 3 व ्र्यावरील मार्यन क्र. 2
चे

पाणी वापर िंंस्िेिं हस्िांिरण पूवभ करावर्याचे कामे

कडवा उजवा िट कालव्र्याच्र्या वविरीका क्र. 2 वरील िंा. क्र. 3900 मी. वरील मार्यनर नं. 1 अ चे
पाणी वापर िंंस्िेिं हस्िांिर पुवभ कामे करणे
कडवा उजवा िट कालव्र्याच्र्या िंा.क्र. 68735 मी. वरील मार्यनर क्र. 31 व िंा.क्र. 69300 मी.
वरील मार्यनर क्र. 32 र्यांचे पाणी वापर िंंस्िेिं हस्िांिर पूवभ कामे करणे
कडवा उजवा िट कालव्र्याच्र्या िंा.क्र. 44445 मी. वरील मार्यनर क्र. 20 व ्र्यावरील िंबमार्यनर

15

र्यांचे पाणी वापर िंंस्िेिं हस्िांिर पूवभ कामे करणे

16

कडवा उजवा िट कालव्र्याच्र्या िंा.क्र. 71890 मी. वरील वविरीका क्र. 2 व ्र्यावरील मार्यनर क्र. 1
र्यांचे पाणी वापर िंंस्िेिं हस्िांिर पूवभ कामे करणे

17

कडवा कालव्र्याच्र्या िंा.क्र.77200 नुिंार मार्यन क्र. 34 च्र्या पाणी वापर िंंस्िेिं हस्िांिरण पूवभ
करावर्याचे कामे

18

कडवा कालव्र्याच्र्या िंा.क्र.82930 नुिंार मार्यन क्र. 39 च्र्या पाणी वापर िंंस्िेिं हस्िांिरण पूवभ

19

कडवा उजवा िट कालवा चारी क्र.33 िंा.क्र. 75140 मी. वरील पाणी वापर िंंस्िेिं हस्िांिर

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34

करावर्याचे कामे
करणेपुवीची कामे करणे
कडवा उजवा िट कालवा चारी क्र.37 िंा.क्र.81500 मी. वरील पाणी वापर िंंस्िेिं हस्िांिर
करणेपुवीची कामे करणे
कडवा उजवा िट कालवा चारी क्र.41 िंा.क्र.83910 मी. वरील पाणी वापर िंंस्िेिं हस्िांिर
करणेपुवीची कामे करणे
कडवा उजवा िट कालवा चारी क्र.42 िंा.क्र.85240 मी. वरील पाणी वापर िंंस्िेिं हस्िांिर
करणेपुवीची कामे करणे
कडवा उजवा िट कालवा चारी क्र. 35 िंा.क्र.78970 मी. वरील पाणी वापर िंंस्िेिं हस्िांिर
करणेपुवीची कामे करणे
कडवा उजवा िट कालवा चारी क्र. 40 िंा.क्र. 83170 मी. वरील पाणी वापर िंंस्िेिं हस्िांिर
करणेपुवीची कामे करणे
कडवा उजवा िट कालवा मार्यनर नं 2 च्र्या वविरीका क्र. 2 वरील पाणी वापर िंंस्िेिं हस्िांिर
करणेपुवीची कामे करणे
कडवा उजवा िट कालवा मार्यनर नं 3 च्र्या वविरीका क्र. 2 वरील पाणी वापर िंंस्िेिं हस्िांिर
करणेपुवीची कामे करणे
कडवा उजवा िट कालवा मार्यनर नं 1 च्र्या वविरीका क्र. 3 वरील पाणी वापर िंंस्िेिं हस्िांिर
करणेपुवीची कामे करणे
कडवा उजवा िट कालवा मार्यनर नं 2 िंा.क्र.3700 िे 8660 मी. वरील पाणी वापर िंंस्िेिं
हस्िांिर करणेपुवीची कामे करणे
कडवा उजवा िट कालवा चारी क्र. 29 िंा.क्र.64690 मी. वरील पाणी वापर िंंस्िेिं हस्िांिर
करणेपुवीची कामे करणे
कडवा उजवा िट कालवा मार्यनर क्र.3(0 िे 1750 मी िंा.क्र.74715 मी. वरील पाणी वापर िंंस्ििं
हस्िांिर करणेपूवीची कामे करणे
कडवा उजवा िट कालवा चारी क्र. 36 िंा.क्र.80910 मी. वरील पाणी वापर िंंस्िेिं हस्िांिर
करणेपुवीची कामे करणे
कडवा उजवा िट कालवा चारी क्र. 17 िंा.क्र.38060 मी. वरील पाणी वापर िंंस्िेिं हस्िांिर
करणेपुवीची कामे करणे
कडवा उजवा िट कालवा चारी क्र. 15 िंा.क्र.35280 मी. वरील पाणी वापर िंंस्िेिं हस्िांिर
करणेपुवीची कामे करणे

35

36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

कडवा उजवा िट कालवा चारी क्र. 7 िंा.क्र.21720 मी. वरील व चारी क्र. 8 िंा.क्र.24266 मी
.वरील पाणी वापर िंंस्िेिं हस्िांिर पुवभ कामे करणे
कडवा उजवा िट कालव्र्याच्र्या वविरीका क्र. 16 वरील िंा. क्र. 36625 मी. चे पाणी वापर िंंस्िेिं
हस्िांिर पुवभ कामे करणे
कडवा उजवा िट कालव्र्याच्र्या वविरीका क्र. 18 वरील िंा. क्र. 42120 मी. चे पाणी वापर िंंस्िेिं
हस्िांिर पुवभ कामे करणे
कडवा उजवा िट कालव्र्याच्र्या चारी क्र. 6 िंा. क्र. 20060 मी. चे पाणी वापर िंंस्िेिं हस्िांिर
पुवभ कामे करणे
कडवा उजवा िट कालव्र्याच्र्या चारी क्र. 10 वरील िंा. क्र. 30210मी. चे पाणी वापर िंंस्िेिं
हस्िांिर पुवभ कामे करणे
कडवा उजवा िट कालवा मार्यनर नं12 िंा.क्र.32700 मी. वरील पाणी वापर िंंस्िेिं हस्िांिर
करणेपुवीची कामे करणे
कडवा उजवा िट कालवा मार्यनर नं14 िंा.क्र.34290 मी. वरील पाणी वापर िंंस्िेिं हस्िांिर
करणेपुवीची कामे करणे
कडवा उजवा िट कालवा मार्यनर नं 23 िंा.क्र.51570 मी. वरील पाणी वापर िंंस्िेिं हस्िांिर
करणेपुवीची कामे करणे
कडवा उजवा िट कालव्र्याच्र्या वविरीका क्र. 13 वरील िंा. क्र. 33735 मी. चे पाणी वापर िंंस्िेिं
हस्िांिर पुवभ कामे करणे
कडवा उजवा िट कालवा मार्यनर क्र.3 (3570 िे 7035 मी) िंा.क्र.74715 मी. वरील पाणी वापर
िंंस्ििं हस्िांिर करणेपूवीची कामे करणे
कडवा उजवा िट कालव्र्याच्र्या चारी क्र. 5 िंा. क्र. 18885 मी. चे पाणी वापर िंंस्िेिं हस्िांिर
पुवभ कामे करणे
कडवा उजवा िट कालव्र्याच्र्या चारी क्र. 9िंा. क्र. 25320 मी. चे पाणी वापर िंंस्िेिं हस्िांिर पुवभ
कामे करणे
कडवा उजवा िट कालव्र्याच्र्या चारी क्र. 28 वरील िंा. क्र. 62920मी. चे पाणी वापर िंंस्िेिं
हस्िांिर पुवभ कामे करणे
कडवा उजवा िट कालव्र्याच्र्या चारी क्र. 38 वरील िंा. क्र. 82245 मी. चे पाणी वापर िंंस्िेिं
हस्िांिर पुवभ कामे करणे
कडवा उजवा िट कालव्र्याच्र्या चारी क्र. 25 वरील िंा. क्र. 59770 मी. चे पाणी वापर िंंस्िेिं
हस्िांिर पुवभ कामे करणे

पवरविष्ठ ब- 6
7. प्रकल्पाची सद्यस्थिती बांधकामाधीन प्रकल्प
1.मावहतीचे थवरुप
1 प्रकल्पाचे नांव

वििंगाव

2 प्रकार : मोठे /मध्र्यम/लघु

उध्वभ गोदावरी प्रकल्प अंिगभि
वििंगांव प्रकल्प

3 वजल्हा

नावशक

4 िालुका

सदडोरी

5 एकुण लाभक्षेत्र

……

6 मुख्र्य कालव्र्याची नावे डावा /उजवा

……

7 िरणांच्र्या कामांची िंद्य:स्स्ििी

पुणभ

8 पुणभ झालेल्र्या कालव्र्याची लांबी वक.मी.

……..

9 पुणभ झालेल्र्या कालव्र्याचे लाभक्षेत्र (वनर्भमि सिंचन क्षमिा)

………….

10 प्रगिी पिावरील कामाचे व कंत्राटदाराचे नाव
अ.क्र.

कामाचे नाव

ठे केदाराचे नांव

1 वििंगांव वशवरे रस््र्याचे काम

आर.पी.पवार अजमेर

2 वििंगांव वाडवाडी रस््र्याचे काम

िंी.एिं.कोकाटे िंोमठाणे विंन्नर

3 वििंगांव विंाहिीचे रस््र्याचे काम

आर.ए.वशदें नावशक

2.संपकय
1

िंंबंविि ववभागीर्य कार्यालर्यािील िंंपकभ अविकारी

वग.म.िंंघाणी, कार्यभकारी अवभर्यंिा

2

िंंबंविि उप ववभागीर्य कार्यालर्यािील उप अवभर्यंिा

िंं.ज.बागुल, िंहाय्र्यक अवभर्यंिा श्रे-

कडवा कालवा ववभाग, नावशक
1, वििंगांव िरण उपववभाग,
खेडगांव

पवरविष्ठ ब- 6
7. प्रकल्पाची सद्यस्थिती बांधकामाधीन प्रकल्प
1.मावहतीचे
थवरुप
1 प्रकल्पाचे नांव

ओझरखेड

2 प्रकार : मोठे /मध्र्यम/लघु

उध्वभ गोदावरी प्रकल्प अंिगभि वििंगांव

3 वजल्हा

नावशक

4 िालुका

सदडोरी

5 एकुण लाभक्षेत्र

14732 हे क्टर

6 मुख्र्य कालव्र्याची नावे डावा /उजवा

ओझरखेड डावा कालवा

7 िरणांच्र्या कामांची िंद्य:स्स्ििी

पुणभ

8 पुणभ झालेल्र्या कालव्र्याची लांबी वक.मी.

63 वक.मी.

9 पुणभ झालेल्र्या कालव्र्याचे लाभक्षेत्र (वनर्भमि सिंचन क्षमिा)

14449 हे क्टर

प्रकल्प

10 प्रगिी पिावरील कामाचे व कंत्राटदाराचे नाव
अ.क्र.

कामाचे नाव

ठे केदाराचे नांव

1 ओझरखेड डावा कालवा िंा.क्र.52750 मी.वरील वविरीकेचे

एिं.ए.गांगुडे नावशक

2 ओझरखेड डावा कालवा वक.मी.37 िे 42 मिील नुिनीकरणाची

ओगन कन्स्रक्शन, नावशक

3 ओझरखेड डावा कालवा वविरीका क्र.26 व 30 िे 34 मिील गाडभ

चे.मांजरगांव कामगार

4 ओझरखेड डावा कालवा वविरीका क्र.27, 28, व 29 मिील कामे

चे.िंरस्विी एम.बी.एिं.एिं.नारार्यणगांव

5 ओझरखेड डावा कालवा वविरीका क्र.26, मिील भाग-1ची कामे

एिं.के.इंवजवनर्यर पुणे.

6 ओझरखेड डावा कालवा वविरीका क्र.27 व 34 मिील रे ल्वे

वदप कन्स्रक्शन,गणेश नगर लािंलगांव.

7 ओझरखेड डावा कालवा वविरीका क्र.25 मिील रे ल्वे क्रॉसिंगचे

डी.पी.कन्स्रक्शन,खमला नागपुर

8 ओझरखेड डावा कालवा वविरीका क्र.26 मिील भाग-1ची कामे

एिं.आर.बोडाखे अहमदनगर.

9 ओझरखेड डावा कालवा वविरीका क्र.28 मिील भाग-1ची कामे

िंाई कन्स्रक्शन,अहमदनगर.

10 ओझरखेड डावा कालवा वविरीका क्र.32 मिील भाग-1ची कामे

एिं.आर.बोडाखे अहमदनगर.

11 ओझरखेड डावा कालवा वविरीका क्र.27 मिील भाग-1ची कामे

एिं.आर.बोडाखे अहमदनगर.

12 ओझरखेड डावा कालवा वविरीका क्र.27 मिील भाग-1ची रे ल्वे

शोभा कन्स्रक्शन,अहमदनगर.

13 ओझरखेड डावा कालवा वविरीका क्र.29 मिील भाग-1ची कामे

गुरुदत्त कन्स्रक्शन,नावशक.

14 ओझरखेड डावा कालवा वविरीका क्र.26 मिील भाग-1ची कामे

एिं.ए.र्यादव पुणे.

15 ओझरखेड डावा कालवा वविरीका क्र.34 मिील भाग-1ची कामे

एिं.ए.र्यादव पुणे.

मािीकामव बांिकाम
कामे

स्टोन बिंववणे
करणे

क्रॉसिंगचे कामे
कामे

क्रॉसिंगचे कामे

व मिील रे ल्वे क्रॉसिंगचे कामे

एम.एिं.वल.मांजरगांव वनफाड
वनफाड

16 ओझरखेड डावा कालवा वविरीका क्र.34 मिील भाग-1ची कामे

एिं.ए.र्यादव पुणे.

17 ओझरखेड डावा कालवा वविरीका क्र.33 मिील भाग-1ची कामे

एम.आर.जगोटा एण्ड िंन्िं नावशक

18 ओझरखेड डावा कालवा वविरीका क्र.30 व 31 मिील भाग-1ची

गुरु कन्स्रक्शन,नावशक.

19 ओझरखेड डावा कालवा वक.मी.48 िे 63 मिील उवभरीि बांिकामे .

प्रववण जे .वेडाख नावशक

20 ओझरखेड डावा कालवा वक.मी.1 व 2 मिील चारी क्र. 26 ब

प्रववण जे .वेडाख नावशक

व मिील रे ल्वे क्रॉसिंगचे कामे

कामे

मिील कामे.

2.संपकय
1

िंंबंविि ववभागीर्य कार्यालर्यािील िंंपकभ अविकारी

वग.म.िंंघाणी, कार्यभकारी अवभर्यंिा कडवा

2

िंंबंविि उप ववभागीर्य कार्यालर्यािील उप अवभर्यंिा

िंं.ज.बागुल, िंहाय्र्यक अवभर्यंिा श्रे-1,

कालवा ववभाग, नावशक

वििंगांव िरण उपववभाग, खेडगांव

पवरविष्ठ ब- 6
7. प्रकल्पाची सद्यस्थिती बांधकामाधीन प्रकल्प
1.मावहतीचे थवरुप
1 प्रकल्पाचे नांव

दरिंवाडी

2 प्रकार : मोठे /मध्र्यम/लघु

उध्वभ गोदावरी प्रकल्प अंिगभि

3 वजल्हा

नावशक

4 िालुका

चांदवड

5 एकुण लाभक्षेत्र

1409 हे क्टर,(अप्र्र्यक्ष)

6 मुख्र्य कालव्र्याची नावे डावा /उजवा

दरिंवाडी पोच कालवा

7 िरणांच्र्या कामांची िंद्य:स्स्ििी

िरण नाही.

8 पुणभ झालेल्र्या कालव्र्याची लांबी वक.मी.

1 िे 42 व 61 िे 88,

9 पुणभ झालेल्र्या कालव्र्याचे लाभक्षेत्र (वनर्भमि सिंचन क्षमिा)

464 हे क्टर,(अप्र्र्यक्ष)

दरिंवाडी प्रकल्प

10 प्रगिी पिावरील कामाचे व कंत्राटदाराचे नाव
अ.क्र. कामाचे नाव

ठे केदाराचे नांव

1 दरिंवाडी कालवा वक.मी 43 िे 60 मिील मािीकाम व बांिकाम

श्री.बालाजी कंपनी ठाणे

2 दरिंवाडी कालवा वक.मी 61 िे 70 मिील मािीकाम व बांिकाम

मे.दे पुळकर आवण ब्रदिंभ

3 दरिंवाडी कालवा वक.मी.50मिील िंा.क्र.49010 मी.मिील

वदप कन्स्रक्शन

रे ल्वे कॉिंींग काम

औरं गाबाद

प्रा.वल.लािंलगांव

2.संपकय
1

िंंबंविि ववभागीर्य कार्यालर्यािील िंंपकभ अविकारी

वग.म.िंंघाणी, कार्यभकारी

अवभर्यंिा कडवा कालवा
ववभाग, नावशक

2

िंंबंविि उप ववभागीर्य कार्यालर्यािील उप अवभर्यंिा

िंं.ज.बागुल, िंहाय्र्यक अवभर्यंिा
श्रे-1, वििंगांव िरण उपववभाग,
खेडगांव

कार्यकारी अवभर्ंता अहमदनगर मध्र्म प्रकल्प ववभाग अहमदनगर
पवरविष्ट ब - 6
(7) प्रकल्पाची सदर्स्थिती
बांधकामाधीन प्रकल्प
1. मावहतीचे थवरुप
1.

प्रकल्पाचे नाव

िाजनापुर उपिंा सिंचन र्योजना टप्पा-2 िा. शेवगांव

2.

प्रकार : मोठे /मध्र्यम/लघु

मध्र्यम

3.

वजल्हा

अहमदनगर

4.

िालुका

शेवगांव

5.

एकुण लाभक्षेत्र हे क्टर

6960 हे क्टर

6.

मुख्र्य कालव्र्याची नावे डावा/उजवा

कालवे नाहीि u उध्वभगामी नवलका उध्वभगामी नवलका

7.

िरणाच्र्या कामांची िंदर्यस्स्ििी

पोहोच कालवा u पंपगृहाची कामे, उध्वभगामी नवलकांची

क्र. 1,2,3 u 19 वक.मी.

90% कामे पुणभ वविरण कुंडाची कामे अदर्याप बाकी
ववदर्युिकामामध्र्ये शेवगांव िे खानापुर स्वीचर्याडभ

पर्यंिीची एकेरी पारे षण वावहिनी , खानापुर र्येिील

स्वीचर्याडभ, खानापुर स्वीचर्याडभ िे मुख्र्य वविरणकुंड

क्र.3 पर्यंिची पारे षण वावहनी ही कामे पुणभ झाली.
उवभवरि कामे प्रगिीपिावर आहे ि. र्यांवत्रकी कामामध्र्ये

मुख्र्य पंपगृहािील पंपउभारणीची कामे पुणभ झाली.
वविरणव्र्यवस्िेची कामे अदर्याप िंुरु न झाल्र्याने सिंचन
वनर्भमिी झालेली नाही.
8.

पुणभ झालेल्र्या कालव्र्याची लांबी

18 वक.मी. (उध्वभगामी नवलका लांबी)

9.

पुणभ झालेल्र्या कालव्र्याचे लाभक्षेत्र

सिंचन क्षमिा अदर्याप वनमाण झालेली नाही.

10.

प्रगिी पिावरील कामाचे व

लक्ष्मी विंव्हील इंवजवनअिंभ प्रा. वल. कोल्हापुर

वक.मी

(वनर्भमि सिंचन क्षमिा)
कंत्राटदाराचे नाव

2. संपकय
1.

िंंबंविि ववभागीर्य कार्यालर्यािील

श्री.बी.एिं. खेडकर, उपकार्यभकारी अवभर्यिा

2.

िंंबंविि उपववभागीर्य कार्यालर्यािील

श्रीमिी . डी.एल. हवरश्चंद्रे, िंहाय्र्यक अवभर्यंिा

िंंपकभ अविकारी
उपअवभर्यंिा

श्रेणी-1

श्री. डी.एम.वशरिंाठ, उपववभागीर्य अविकारी

पवरविष्ट ब-8
(9) प्रकल्पाची सदर्स्थिती
भववष्र्कालीन प्रकल्प
1. मावहतीचे थवरुप
1.

प्रकल्पाचे नाव

मुळा प्रकल्पांिगभि वांबोरी पाईप चारी टप्पा-2

2.

प्रकार :

मध्र्यम

3.

वजल्हा

अहमदनगर

4.

िालुका

राहु री

5.

एकुण लाभक्षेत्र हे क्टर

1122 हे क्टर

6.

मुख्र्य कालव्र्याची नावे

मुळा प्रकल्पांमिुन िेट लोंखडी बंद पाईप लाईन (55वकमी)

7.

प्रकल्पाची िंदर्यस्स्ििी

मुळा प्रकल्पांिगभि वांबोरी पाईप चारी टप्पा-1 र्या मुळ र्योजनेि

मोठे /मध्र्यम/लघु

डावा/उजवा

िंमाववष्ट निंलेल्र्या पािडी िालुक्र्यािील उंचाववरल पाझरिलाव,

गाव, िलाव इ. 32 िलावाि पाणी िंोडु न ्र्याद्वारे अविवरक्त 1122
हे क्टर

क्षेत्रािं

लाभ

दे ण्र्यािंाठी

लोकप्रविवनिींच्र्या

आग्रही

मागणीनुिंार वांबोरी पाईप चारी टप्पा-2 र्योजना प्रस्िाववि करण्र्याि
आलेली आहे .

र्या र्योजनेचा मुळ उद्भव वांबोरी पाईप चारी टप्पा-1 वरील DC-2

िंाखळी क्र. 30.720 र्या वठकाणी होिा. व ्र्यानुिंार रु. 37.70
कोटी रकमेिं मुळा प्रकल्पाच्र्या िंहाव्र्या िंुप्रमामध्र्ये िरिुद करण्र्याि

आलेली आहे . ्र्यानंिर िंदर र्योजनेचे लाभिारक शेिकरी व
स्िावनक लोकप्रविवनिी र्यांनी स्विंत्र लोखंडी पाईप लाईन िेट मुळा

िरणािुन टाकुन पाण्र्याची मागणी केली आहे . ्र्यानुिंार रु. 53.97

कोटी रकमेचा प्रस्िाव िर्यार करुन शािंनाच्र्या ि्वि: मान्र्यिेिंाठी
शािंनािं िंादर केला. शािंनाची ि्वि: मान्र्यिा प्राप्ि झाल्र्यानंिर

र्योजनेचे िंववस्िर िंवेक्षण , िंंकल्पन व अंदाजपत्रक िर्यार करुन
्र्यािं मान्र्यिा घेिल्र्यानंिर पुढील वनववदा कार्यभवाही करण्र्याि र्येईल.
8.

शेरा

--

2.संपकय
1.

िंंबंविि ववभागीर्य कार्यालर्यािील

श्री.बी.एिं. खेडकर, उपकार्यभकारी अवभर्यिा

2.

िंंबंविि उपववभागीर्य कार्यालर्यािील

श्री. सचचोलकर एिं.जे, िंहाय्र्यक अवभर्यंिा श्रेणी-1

िंंपकभ अविकारी
उपअवभर्यंिा

पवरविष्ट ब-8
(9) प्रकल्पाची सद्य:स्थिती
भववष्र्कालीन प्रकल्प
इच्छूक नागवरक स्वर्यंिंेवी िंंस्िा इ्र्यादींना िंंबंिीि वजल्हर्यािील, िालुक्र्यािील जलिंंपदा

ववभागाच्र्या अख्र्यारीिील भववष्र्यकालीन मोठे मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िूल मावहिी
िंहजग्र्या व िािकाळ उपलब्लि व्हावी.
1) मावहतीचे थवरुप
1
प्रकल्पाचे नांव
2

प्रकार : मोठे / मध्र्यम / लघु

3

वजल्हा

4

िालुका

5

एकूण लाभक्षेत्र हे क्टर

6

मुख्र्य कालव्र्यांची नावे डावा / उजवा

7

प्रस्िावाची िंद्य:स्स्ििी

8

शेरा

2) संपकय
1

िंंबंविि ववभागीर्य कार्यालर्यािील िंंपकभ

वनरं क

अविकारी
2

िंंबंविि उप ववभागीर्य कार्यार्यलर्यािील उप
अवभर्यंिा

कार्यकारी अवभर्ंता नांदूर मधमेश्वर प्रकल्प ववभाग नाविक
पवरविष्ट ब-6
(7) प्रकल्पाची सद्य:स्थिती
बांधकामावधन प्रकल्प
इच्छूक नागवरक स्वर्यंिंेवी िंंस्िा इ्र्यादींना िंंबंिीि वजल्हर्यािील, िालुक्र्यािील जलिंंपदा

ववभागाच्र्या अख्र्यारीिील प्रगिीपिावर अिंणा-र्या मोठे , मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िूल
मावहिी िंहजग्र्या व िािकाळ उपलब्लि व्हावी.
1) मावहतीचे थवरुप
1
प्रकल्पाचे नांव

नांदरू मिमेश्वर प्रकल्प

2

प्रकार : मोठे / मध्र्यम / लघु

मोठे

3

वजल्हा

नावशक

4

िालुका

इगिपुरी

5

एकूण लाभक्षेत्र हे क्टर

45576 हे

6

मुख्र्य कालव्र्यांची नावे डावा / उजवा

128 वक.मी.

7

िरणाच्र्या कामांची िंद्य:स्स्ििी

मुकणे िरण व भावली िरणांची कामे पूणभ
झाले अिंून सिंचन व्र्यवस्िापन

ववभागाकडे हस्िांिर करण्र्याि आली

आहे . वाकी िरणाचे 95% व भाम िरणाचे
70% कामे पूणभ झाली अिंून उवभरीि कामे

प्रगिीपिावर अिंून माहे जून 2017 पावेिो
पूणभ करण्र्याचे वनर्योजन आहे .
8

पूणभ झालेल्र्या कालव्र्याची लांबी वक.मी.

128 वक.मी.

9

पूणभ झालेल्र्या कालव्र्याचे लाभक्षेत्र (वनविि

31946 हे .

10

प्रगिी पिावरील कामाचे व कंत्राटदाराचे नांव

भाम िरण : एिं.ए. िंावंि, िंटाणा

सिंचन क्षमिा)

वाकी िरण : हरववन्िं कन्स्रक्शन व
हरववन्िं हाडभवर, है द्राबाद.

2) संपकय
1
िंंबंविि ववभागीर्य कार्यालर्यािील िंंपकभ
अविकारी

2

िंंबंविि उप ववभागीर्य कार्यार्यलर्यािील उप
अवभर्यंिा

कार्यकारी अवभर्ंता उध्वय प्रवरा कालवा ववभाग संगमनेर
पवरविष्ट ब-6
(7) प्रकल्पाचे सद्य:स्थिती
बांधकामावधन प्रकल्प
इच्छूक नागवरक स्वर्यंिंेवी िंंस्िा इ्र्यादींना िंंबंिीि वजल्हर्यािील, िालुक्र्यािील जलिंंपदा

ववभागाच्र्या अख्र्यारीिील प्रगिीपिावर अिंणाऱर्या मोठे , मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िूल
मावहिी िंहजग्र्या व िा्काळ उपलब्लि व्हावी.
1

1) मावहतीचे थवरुप
प्रकल्पांचे नाव

उपनी उपिंा सिंचन र्योजना, रांजणगाव दे शमुख

2

प्रकार: मोठे / मध्र्यम/ लघु

लघु

3

वजल्हा

अहमदनगर

4

िालुका

कोपरगाव

5

एकुण लाभक्षेत्र हे क्टर

507 हे क्टर ( अप्र्र्यक्ष सिंचन)

6

मुख्र्य

7

िरणाच्र्या कामांची िंद्य:स्स्ििी

8

पूणभ झालेल्र्या कालव्र्याचे लांबी 6.40 वक.मी

9

पूणभ झालेल्र्या कालव्र्याचे लाभक्षेत्र

डावा/उजवा

कालव्र्याची

नावे पुवभ पुरचारी, पस्श्चम पुरचारी
िरण नाही

सक.मी

507. हे क्टर

( वनर्भमि सिंचन क्षमिा
10

1
2

प्रगिी

पिावरील

कंत्राटदाराचे नाव

कामाचे

व पुवभ पुरचारी व पस्श्चम पुरचाऱर्यांचे उवभरीि मािीकामे व
बांिकामे

कंत्राटदार – एन.बी.औिोडे, पोहे गाव

2) संपकय
िंंबंविि ववभागीर्य कार्यालर्यािील िंंपकभ कार्यभकारी अवभर्यंिा उध्वभ प्रवरा कालवा ववभाग
अविकारी
िंंबंविि

उपअवभर्यंिा

िंंगमनेर

उपववभागीर्य

कार्यालर्यािील िंहाय्र्यक अवभर्यंिा श्रेणी-1 पालखेड कालवा

उपववभाग क्र.5 िळे गाव वदघे िालुका –
िंंगमनेर वजल्हा- अहमदनगर

पवरविष्ट ब-8
(9) प्रकल्पाचे सद्य:स्थिती
भववष्र्कालीन प्रकल्प
इच्छूक नागवरक स्वर्यंिंेवी िंंस्िा इ्र्यादींना िंंबंिीि वजल्हर्यािील, िालुक्र्यािील जलिंंपदा

ववभागाच्र्या अख्र्यारीिील भववष्र्यकालीन मोठे , मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िूल मावहिी
िंहजग्र्या व िा्काळ उपलब्लि व्हावी.

1

1) मावहतीचे थवरुप
प्रकल्पांचे नाव

2

प्रकार: मोठे / मध्र्यम/ लघु

3

वजल्हा

4

िालुका

5

एकुण लाभक्षेत्र हे क्टर

6

मुख्र्य कालव्र्याची नावे डावा/उजवा

7

प्रस्िावाची िंद्य:स्स्ििी

8

शेरा

वनरंक

1

2) संपकय
िंंबंविि ववभागीर्य कार्यालर्यािील िंंपकभ अविकारी

2

िंंबंविि उपववभागीर्य कार्यालर्यािील उपअवभर्यंिा

पवरविष्ट ब-6
(7) प्रकल्पाचे सद्य:स्थिती
बांधकामावधन प्रकल्प
इच्छूक नागवरक स्वर्यंिंेवी िंंस्िा इ्र्यादींना िंंबंिीि वजल्हर्यािील, िालुक्र्यािील जलिंंपदा

ववभागाच्र्या अख्र्यारीिील प्रगिीपिावर अिंणाऱर्या मोठे , मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िूल
मावहिी िंहजग्र्या व िा्काळ उपलब्लि व्हावी.

1

1) मावहतीचे थवरुप
प्रकल्पांचे नाव

उध्वभ प्रवरा प्रकल्प ( वनळवंडे-2)

2

प्रकार: मोठे / मध्र्यम/ लघु

मोठा

3

वजल्हा

अहमदनगर

4

िालुका

अकोले

5

एकुण लाभक्षेत्र हे क्टर

68878 हे क्टर

6

मुख्र्य

7

िरणाच्र्या कामांची िंद्य:स्स्ििी

8

पूणभ झालेल्र्या कालव्र्याचे लांबी कामे प्रगिीपिावर

9

पूणभ

कालव्र्याची

डावा/उजवा

नावे उध्वभ प्रवरा डावा कालवा / उध्वभ प्रवरा उजवा कालवा
98% पूणभ

सक.मी

झालेल्र्या

लाभक्षेत्र

कालव्र्याचे 2561 हे क्टर

( वनर्भमि सिंचन क्षमिा
10

प्रगिी पिावरील कामाचे व 1) उध्वभ प्रवरा डावा कालवा वक.मी. 2 िे 28 मिील बोगदा,
कंत्राटदाराचे नाव

मािीकामे व बांिकामे - न्र्यु.एशीर्यन कंस्रक्शन कंपनी,
मुंबई.

2) उ. प्र. डा. कालवा वक.मी. 29 िे 40 मिील मािीकामे व
बांिकामे- मे.एल.बी.कुंजीर, पुणे

3) उ. प्र. डा. कालवा िंा.क्र. 37485 मी. वरील जलिंेि-ु
मे.जे.डी.वदघे, िंंगमनेर

4) उ. प्र. डा. कालवा िंा.क्र. 40590 मी. वरील जलिंेिु मे.के.के.िोराि, िंंगमनेर

5) उ. प्र. डा. कालवा वक.मी. 41 िे 58 मिील मािीकामे व
बांिकामे - मे.बी.एम.चाफळकर,नाविंक रोड

6) उ. प्र. डा. कालवा वक.मी. 59 िे 63 मिील बोगदा,
मािीकामे व बांिकामे - न्र्यु.एशीर्यन कंस्रक्शन कंपनी,
मुंबई.

7) उ. प्र. डा. कालवा वक.मी. 64 िे 65 मिील मािीकामे
व बांिकामे - न्र्यु.एशीर्यन कंस्रक्शन कंपनी, मुंबई.

8) उ. प्र. डा. कालवा वक.मी. 66 िे 75 मिील उवभवरि
मािीकामे व बांिकामे - राईट कंस्रक्शन, इंदापुर, पुणे

9) उ. प्र. डा. कालवा वक.मी. 76 िे 85 मिील उवभवरि
मािीकामे व बांिकामे - एम.एिं.कंस्रोटे क, जळगाव

10) उ. प्र. डा. कालवा िळे गाव वदघे शाखा वक.मी.1 िे 15-

मे.जे.डी.वदघे, िंंगमनेर

11) उ. प्र. डा. कालवा कोपरगाव शाखा वक.मी. 1 िे 14मे.के.के.िोराि, िंंगमनेर

12) उ. प्र. उजवा कालवा वक.मी. 1 िे 18 मिील

मािीकामे व बांिकामे - न्र्यु.एशीर्यन कंस्रक्शन कंपनी,
मुंबई.

1

2) संपकय
िंंबंविि ववभागीर्य कार्यालर्यािील िंंपकभ कार्यभकारी अवभर्यंिा उध्वभ प्रवरा कालवा ववभाग

2

िंंबंविि

अविकारी

िंंगमनेर

उपववभागीर्य

उपअवभर्यंिा

कार्यालर्यािील िंहाय्र्यक कार्यभकारी अवभर्यंिा, काश्र्यपी प्रकल्प
उपववभाग

क्र.1िंंगमनेर/िंहाय्र्यक

अवभर्यंिा

श्रेणी-1 पालखेड कालवा उपववभाग क्र.5
िळे गाव वदघे िालुका – िंंगमनेर वजल्हा-

अहमदनगर/ िंहाय्र्यक कार्यभकारी अवभर्यंिा,
मुळा प्रकल्प उपववभाग क्र.3 िंंगमनेर

परीविष्ट ब- 8
(9) प्रकल्पाची सद्य:स्थिती
भववष्र्कालीन प्रकल्प
इच्छुक नागवरक स्वर्यंिंेवी िंंस्िा इ्र्यादींना िंंबंिीि वजल्हर्यािील, िालुकर्यािील जलिंंपदा
ववभागाच्र्या अख्र्यारीिील भववष्र्यकालीन मोठे , मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िूल मावहिी
िंहजग्र्या व िा्काळ उपलब्लि व्हावी.
1) मावहतीचे थवरूप
1

प्रकल्पाचेेे नांव

2

प्रकार: मोठे / मध्र्यम / लघु

3

वजल्हा

4

िालुका

5

एकूण लाभक्षेत्र हे क्टर

6

मख्र्य कालव्र्याची नावे डावा / उजवा

7

प्रस्िावाची िंद्य: स्स्ििी

8

शेरा

वनरं क

2 ) संपकय
1

िंंबंविि ववभागीर्य कार्यालर्यािील िंंपकभ

2

िंंबंविि उप ववभागीर्य कार्यालर्यािील उप

अविकारी
अवभर्यंिा

-

परीविष्ट ब- 6
(7) प्रकल्पाची सद्य:स्थिती
बांधकामावधन प्रकल्प
इच्छुक नागवरक स्वर्यंिंेवी िंंस्िा इ्र्यादींना िंंबंिीि वजल्हर्यािील, िालुकर्यािील जलिंंपदा

ववभागाच्र्या अख्र्यारीिील प्रगिीपिावर अिंनाऱर्या मोठे , मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िूल
मावहिी िंहजग्र्या व िा्काळ उपलब्लि व्हावी.

1) मावहतीचे थवरूप

1

प्रकल्पाचे नांव

उध्वभ प्रवरा प्रकल्प (वनळवंडे- 2)

2

प्रकार: मोठे / मध्र्यम / लघु

मोठे

3

वजल्हा

अहमदनगर

4

िालुका

अकोले

5

एकूण लाभक्षेत्र हे क्टर

68878 हे .

6

मख्र्य कालव्र्याची नावे डावा / उजवा

उध्वभ प्रवरा उजवा कालवा, उध्वभ प्रवरा डावा कालवा

7

िरणाच्र्या कामांची िंद्य: स्स्ििी

िरणाचे 98 % काम पूणभ झाले आहे .

8

पूणभ झालेल्र्या कालव्र्याची लांबी

उजव्र्या कालव्र्याची अंदाजे 11 % कामे पूणभ झालेली आहे ि. वविरण

9

पूणभ झालेल्र्या कालव्र्याचे लाभक्षेत्र

जलशर्यावरील 3 उपिंा सिंचन र्योजनेचे वनमीि सिंचन क्षेत्र =1690 हे .

10

प्रगिीपिावरील कामाचे व

1) उच्च िलांक पूल - मे. प्रिंाद न्ड कंपनी है द्राबाद

वक.मी.

(वनमीि सिंचन क्षमिा )
कंत्राटदाराचे नांव

व्र्यवस्िेची कामे अद्याप िंुरू नाहीि.

2) Aqueduct (िंा.क्र. 0/ 675 मी. ) - मे. प्रिंाद न्ड कंपनी है द्राबाद

3) उजवा कालवा वक.मी. 19 िे 84 - मे. एिं.एिं.पी.एल.न्ड एिं.जे.ए.िंंर्युक्त
अवभर्यान, औरं गाबाद

2 ) संपकय
1

िंंबंविि ववभागीर्य कार्यालर्यािील
िंंपकभ अविकारी

श्री.रा.कृ.टपळे , उपकार्यभकारी अवभर्यंिा

2

िंंबंविि उप ववभागीर्य

1) श्री.प्र.िं.पाबळे ,

कार्यालर्यािील उप अवभर्यंिा

िं.अ.श्रेणी-1, उध्वभ प्रवरा िरण उपववभाग, वचिळवेढे

2) श्री. के.के. शेख,

उपववभागीर्य अवभर्यंिा, उध्वभ प्रवरा िरण उपववभाग क्र-1,
वचिळवेढे

3) श्री. आर.जी.गोिंावी,

उपववभागीर्य अविकारी, उध्वभ प्रवरा िरण उपववभाग क्र.-2,
वचिळवेढे

4) श्री.रा.कृ.टपळे ,

उपववभागीर्य अवभर्यंिा, पुनवभिंन उपववभाग, िंंगमनेर

पवरविष्ठ ब-8
(9) प्रकल्पाची सदर्स्थिती
भववष्र् कालीन प्रकल्प

इच्छुक नागवरक स्वर्यंिंेवा िंेस्िा इ्र्यादींना िंंबंिीि वजल्हर्यािील, िालुक्र्यािील जलिंंपदा
ववभागाच्र्या अखिर्यारीिील भववष्र्यकालीन मोठे , मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िुल मावहिी
िंहजग्र्या व िा्काळ उपलब्लि व्हावी.

1) मावहतीचे थवरुप

1

प्रकल्पांचे नाव

2

प्रकार :- मोठे /मध्र्यम / लघु

3

वजल्हा

4

िालुका

5

एकुण लाभक्षेत्र हे क्टर

6

मुख्र्य कालव्र्याची नावे डावा / उजवा

वनरंक

7

प्रस्िावाची िंद्य:स्स्ििी

8

शेरा

2) संपकय

1

िंंबंिीि ववभागीर्य कार्यालर्यािील

2

िंंबंिीि

िंंपकभ अविकारी

उपववभागीर्य

कार्यालर्यािील उप अवभर्यंिा

कार्यकारी अवभर्ंता लघु पाटबंधारे ववभाग क्र-2 संगमनेर
पवरविष्ठ ब-6
(7) प्रकल्पाची सदर्स्थिती
बांधकामावधन प्रकल्प
इच्छुक नागवरक स्वर्यंिंेवा िंेस्िा इ्र्यादींना िंंबंिीि वजल्हर्यािील, िालुक्र्यािील जलिंंपदा
ववभागाच्र्या अखिर्यारीिील भववष्र्यकालीन मोठे , मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िुल मावहिी
िंहजग्र्या व िा्काळ उपलब्लि व्हावी.
1) मावहतीचे थवरुप
1
प्रकल्पांचे नाव

को.प.बंिारा कोल्हार, िा.राहिा

2

प्रकार :- मोठे /मध्र्यम / लघु

कोल्हापुर पध्दिीचा बंिारा

3

वजल्हा

अ.नगर

4

िालुका

राहािा

5

एकुण लाभक्षेत्र हे क्टर

598 हे क्टर

6

मुख्र्य कालव्र्याची नावे डावा / उजवा

--

7

िरणाच्र्या कामाची िंद्य:स्स्ििी

को.प.बंिारा कोल्हारचे स्िाप्र्य काम पुणभ झालेले

अिंुन लोखंडी फळर्या बिंववण्र्याचे काम, िंोलींग
करणे व मािी भराव अशी कामे अदर्याप झालेली
नाही

8

पुणभ

झालेल्र्या

9

पुणभ झालेल्र्या कालव्र्याचे लाभक्षेत्र ---

वक.मी.

कालव्र्यांची

लांबी ---

(वनर्भमि सिंचन क्षमिा)

10 प्रगिी

पिावरील

कंत्राटदाराचे नाव

कामाचे

व िंदर र्योजनेचा खचभ वद्विीर्य िंु प्र मा वकमिीपेक्षा

जास्ि झाल्र्यामुळे मंजुर लोखंडी फळर्या बिंववण्र्याचे
काम, िंोलींग करणे व मािी भराव कामे करिा
आलेली नाही.

ििंेच िृिीर्य िंुप्रमा प्राविकरण कार्यालर्यािं िंादर

करण्र्याि आलेला आहे . व ्र्यावरील शेरेपुिि
भ ेची
कामे चालु आहे .

ठे केदार - श्री. शेळके कन्स्रक्शन, पुणे.
2) संपकय

1

िंंबंिीि

ववभागीर्य

2

िंंबंिीि उपववभागीर्य कार्यालर्यािील श्री.वाणी,उपववभागीर्य अविकारी, लघु पाटबंिारे

िंंपकभ अविकारी

कार्यालर्यािील कार्यभकारी अवभर्यंिा, लघु पाटबंिारे ववभाग क्र.2,
िंंगमनेर

उप अवभर्यंिा

उपववभाग, लोणी

पवरविष्ठ ब-6
(7) प्रकल्पाची सदर्स्थिती
बांधकामावधन प्रकल्प
इच्छुक नागवरक स्वर्यंिंेवा िंेस्िा इ्र्यादींना िंंबंिीि वजल्हर्यािील, िालुक्र्यािील जलिंंपदा
ववभागाच्र्या अखिर्यारीिील भववष्र्यकालीन मोठे , मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िुल मावहिी
िंहजग्र्या व िा्काळ उपलब्लि व्हावी.
1) मावहतीचे थवरुप
1
प्रकल्पांचे नाव

लघु पाटबंिारे िलाव सपपळगावखांड

2

लघु

प्रकार :- मोठे /मध्र्यम / लघु

3

वजल्हा

अ.नगर

4

िालुका

अकोले

5

एकुण लाभक्षेत्र हे क्टर

1778 हे क्टर

6

मुख्र्य कालव्र्याची नावे डावा / उजवा

कालवे नाहीि.

7

िरणाच्र्या कामाची िंद्य:स्स्ििी

िरण्र्याचे िंरािंरी 80% बांिकाम पुणभ झालेले

अिंुन उवभरीि बांिकाम माचभ 2018 अखेर पुणभ
करण्र्याचे वनर्योजन आहे .

8

पुणभ

झालेल्र्या

9

पुणभ झालेल्र्या कालव्र्याचे लाभक्षेत्र ----

वक.मी.

कालव्र्यांची

लांबी कालवे नाहीि.

(वनर्भमि सिंचन क्षमिा)

10 प्रगिी

पिावरील

कंत्राटदाराचे नाव

कामाचे

व िंंिानकांचे काम प्रगिी पिावर.

ठे केदार - मे.न्र्यु एवशर्यन कन्स्रक्शन कंपनी, मुंबई

2) संपकय

1

िंंबंिीि

ववभागीर्य

2

िंंबंिीि उपववभागीर्य कार्यालर्यािील श्री. दे शमुख िं.ना., िं.अवभ. श्रे-1, लघु पाटबंिारे

िंंपकभ अविकारी
उप अवभर्यंिा

कार्यालर्यािील कार्यभकारी अवभर्यंिा, लघु पाटबंिारे ववभाग क्र.2,
िंंगमनेर

उपववभाग, अकोले.

पवरविष्ठ ब-6
(7) प्रकल्पाची सदर्स्थिती
बांधकामावधन प्रकल्प

इच्छुक नागवरक स्वर्यंिंेवा िंेस्िा इ्र्यादींना िंंबंिीि वजल्हर्यािील, िालुक्र्यािील जलिंंपदा
ववभागाच्र्या अखिर्यारीिील भववष्र्यकालीन मोठे , मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िुल मावहिी
िंहजग्र्या व िा्काळ उपलब्लि व्हावी.
1) मावहतीचे थवरुप
1
प्रकल्पांचे नाव

आंबीदुमाला लघु पाटबंिारे िलाव

2

प्रकार :- मोठे /मध्र्यम / लघु

लघु

3

वजल्हा

अ.नगर

4

िालुका

िंंगमनेर

5

एकुण लाभक्षेत्र हे क्टर

1010 हे क्टर

6

मुख्र्य कालव्र्याची नावे डावा / उजवा

डावा कालवा

7

िरणाच्र्या कामाची िंद्य:स्स्ििी

पुणभ. अ.नगर पाटबंिारे ववभागािं हस्िांिरीि

8

पुणभ

9

पुणभ झालेल्र्या कालव्र्याचे लाभक्षेत्र कालव्र्याद्वारे 491 हे क्टर.(उपिंा सिंचन 389 हे .)

झालेल्र्या

वक.मी.

कालव्र्यांची

लांबी 11.30 वकमी.

(वनर्भमि सिंचन क्षमिा)

10 प्रगिी

पिावरील

कंत्राटदाराचे नाव

कामाचे

व डावा कालवा खोदकाम व बांिकामे.
ठे केदार

-

मे.

नारार्यणगाव,वज.पुणे.

श्री.डी.जी.

बेल्हे कर,

2) संपकय

1

िंंबंिीि

ववभागीर्य

2

िंंबंिीि उपववभागीर्य कार्यालर्यािील उपववभागीर्य अवभर्यंिा, लघु पाटबंिारे उपववभाग,

िंंपकभ अविकारी
उप अवभर्यंिा

कार्यालर्यािील कार्यभकारी अवभर्यंिा, लघु पाटबंिारे ववभाग क्र.2,
िंंगमनेर
िंंगमनेर

पवरविष्ठ ब-6
(7) प्रकल्पाची सदर्स्थिती
बांधकामावधन प्रकल्प
इच्छुक नागवरक स्वर्यंिंेवा िंेस्िा इ्र्यादींना िंंबंिीि वजल्हर्यािील, िालुक्र्यािील जलिंंपदा
ववभागाच्र्या अखिर्यारीिील भववष्र्यकालीन मोठे , मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िुल मावहिी
िंहजग्र्या व िा्काळ उपलब्लि व्हावी.
1) मावहतीचे थवरुप
1
प्रकल्पांचे नाव

उपिंा सिंचन र्योजना सचचोडी

2

प्रकार :- मोठे /मध्र्यम / लघु

लघु

3

वजल्हा

अ.नगर

4

िालुका

अकोले

5

एकुण लाभक्षेत्र हे क्टर

257 हे . (पीक क्षेत्र -381 हे .)

6

मुख्र्य कालव्र्याची नावे डावा / उजवा

----

7

िरणाच्र्या कामाची िंद्य:स्स्ििी

र्या र्योजनेचे उभारणीचे काम पुणभ झालेले आहे .
वविरण व्र्यवस्िेचे उवभरीि काम पुणभ करुन र्योजना
कार्यास्न्वि करण्र्याचे वनर्योजन आहे .

8

पुणभ

झालेल्र्या

9

पुणभ झालेल्र्या कालव्र्याचे लाभक्षेत्र ----

वक.मी.

कालव्र्यांची

लांबी ----

(वनर्भमि सिंचन क्षमिा)

10 प्रगिी

पिावरील

कंत्राटदाराचे नाव

कामाचे

व उपिंा सिंचन र्योजना टप्पा क्र.1- उभारणी पंपगृह व
पंपींग व वमशनरी िरण नलीका वविरण कुंड इ.
ठे केदार- आर.बी.कृष्णाणी, पुण-े (काम पुणभ)

वविरण व्र्यवस्िा पी व्ही.िंी . पाईपलाईन टाकणे.
ठे केदार- एिं.आर.बोडखे, शेवगाव

2) संपकय

1

िंंबंिीि

ववभागीर्य

2

िंंबंिीि उपववभागीर्य कार्यालर्यािील श्री. क्षीरिंागर, उपववभागीर्य अवभर्यंिा, लघु

िंंपकभ अविकारी
उप अवभर्यंिा

कार्यालर्यािील कार्यभकारी अवभर्यंिा, लघु पाटबंिारे ववभाग क्र.2,
िंंगमनेर

पाटबंिारे िंवेक्षण उपववभाग, िंंगमनेर

पवरविष्ठ ब-6
(7) प्रकल्पाची सदर्स्थिती
बांधकामावधन प्रकल्प
इच्छुक नागवरक स्वर्यंिंेवा िंेस्िा इ्र्यादींना िंंबंिीि वजल्हर्यािील, िालुक्र्यािील जलिंंपदा
ववभागाच्र्या अखिर्यारीिील भववष्र्यकालीन मोठे , मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िुल मावहिी
िंहजग्र्या व िा्काळ उपलब्लि व्हावी.
1) मावहतीचे थवरुप
1
प्रकल्पांचे नाव

उपिंा सिंचन र्योजना कािळापुर

2

प्रकार :- मोठे /मध्र्यम / लघु

लघु

3

वजल्हा

अ.नगर

4

िालुका

अकोले

5

एकुण लाभक्षेत्र हे क्टर

260 हे .(पीकक्षेत्र- 444 हे .)

6

मुख्र्य कालव्र्याची नावे डावा / उजवा

----

7

िरणाच्र्या कामाची िंद्य:स्स्ििी

र्या र्योजनेचे उभारणीचे काम पुणभ झालेले आहे .
वविरण व्र्यवस्िेचे उवभरीि काम पुणभ करुन र्योजना
कार्यास्न्वि करण्र्याचे वनर्योजन आहे .

8

पुणभ

झालेल्र्या

9

पुणभ झालेल्र्या कालव्र्याचे लाभक्षेत्र ----

वक.मी.

कालव्र्यांची

लांबी ----

(वनर्भमि सिंचन क्षमिा)

10 प्रगिी

पिावरील

कंत्राटदाराचे नाव

कामाचे

व वविरण व्र्यवस्िा पी व्ही.िंी पाईप लाईन टाकणे.
ठे केदार- मे. राईट कन्स्रक्शन, इंदापुर पुणे.

2) संपकय

1

िंंबंिीि

ववभागीर्य

िंंपकभ अविकारी

कार्यालर्यािील कार्यभकारी अवभर्यंिा, लघु पाटबंिारे ववभाग क्र.2,
िंंगमनेर

2

िंंबंिीि उपववभागीर्य कार्यालर्यािील श्री. क्षीरिंागर, उपववभागीर्य अवभर्यंिा, लघु
उप अवभर्यंिा

पाटबंिारे िंवेक्षण उपववभाग, िंंगमनेर

पवरविष्ठ ब-6
(7) प्रकल्पाची सदर्स्थिती
बांधकामावधन प्रकल्प
इच्छुक नागवरक स्वर्यंिंेवा िंेस्िा इ्र्यादींना िंंबंिीि वजल्हर्यािील, िालुक्र्यािील जलिंंपदा
ववभागाच्र्या अखिर्यारीिील भववष्र्यकालीन मोठे , मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िुल मावहिी
िंहजग्र्या व िा्काळ उपलब्लि व्हावी.
1) मावहतीचे थवरुप
1
प्रकल्पांचे नाव

उपिंा सिंचन र्योजना वाकी मान्हे रे

2

प्रकार :- मोठे /मध्र्यम / लघु

लघु

3

वजल्हा

अ.नगर

4

िालुका

अकोले

5

एकुण लाभक्षेत्र हे क्टर

264 हे . (पीक क्षेत्र – 392 हे .)

6

मुख्र्य कालव्र्याची नावे डावा / उजवा

----

7

िरणाच्र्या कामाची िंद्य:स्स्ििी

र्या र्योजनेचे उभारणीचे काम पुणभ झालेले आहे .
वविरण व्र्यवस्िेचे उवभरीि काम पुणभ करुन र्योजना
कार्यास्न्वि करण्र्याचे वनर्योजन आहे .

8

पुणभ

झालेल्र्या

9

पुणभ झालेल्र्या कालव्र्याचे लाभक्षेत्र -----

वक.मी.

कालव्र्यांची

लांबी ----

(वनर्भमि सिंचन क्षमिा)

10 प्रगिी

पिावरील

कंत्राटदाराचे नाव

कामाचे

व वविरण व्र्यवस्िा पी व्ही िंी पाईपलाईन टाकणे
ठे केदार- वार्य एिं कादं ळकर, िळे गाव वदघे

2) संपकय

1

िंंबंिीि

ववभागीर्य

2

िंंबंिीि उपववभागीर्य कार्यालर्यािील श्री. क्षीरिंागर, उपववभागीर्य अवभर्यंिा, लघु

िंंपकभ अविकारी

कार्यालर्यािील कार्यभकारी अवभर्यंिा, लघु पाटबंिारे ववभाग क्र.2,
िंंगमनेर

उप अवभर्यंिा

पाटबंिारे िंवेक्षण उपववभाग, िंंगमनेर

पवरविष्ठ ब-6
(7) प्रकल्पाची सदर्स्थिती
बांधकामावधन प्रकल्प
इच्छुक नागवरक स्वर्यंिंेवा िंेस्िा इ्र्यादींना िंंबंिीि वजल्हर्यािील, िालुक्र्यािील जलिंंपदा
ववभागाच्र्या अखिर्यारीिील भववष्र्यकालीन मोठे , मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िुल मावहिी
िंहजग्र्या व िा्काळ उपलब्लि व्हावी.
1) मावहतीचे थवरुप
1
प्रकल्पांचे नाव

उपिंा सिंचन र्योजना वारं घुशी

2

प्रकार :- मोठे /मध्र्यम / लघु

लघु

3

वजल्हा

अ.नगर

4

िालुका

अकोले

5

एकुण लाभक्षेत्र हे क्टर

266 हे . (पीक क्षेत्र-395 हे .)

6

मुख्र्य कालव्र्याची नावे डावा / उजवा

----

7

िरणाच्र्या कामाची िंद्य:स्स्ििी

र्या र्योजनेचे उभारणीचे काम पुणभ झालेले आहे .
वविरण व्र्यवस्िेचे उवभरीि काम पुणभ करुन र्योजना
कार्यास्न्वि करण्र्याचे वनर्योजन आहे .

8

पुणभ

झालेल्र्या

वक.मी.

कालव्र्यांची

लांबी -----

9

पुणभ झालेल्र्या कालव्र्याचे लाभक्षेत्र ----(वनर्भमि सिंचन क्षमिा)

10 प्रगिी

पिावरील

कंत्राटदाराचे नाव

कामाचे

व वविरण व्र्यवस्िा पी व्ही िंी पाईपलाईन टाकणे
ठे केदार- वार्य एिं कादं ळकर, िळे गाव वदघे

2) संपकय

1

िंंबंिीि

ववभागीर्य

2

िंंबंिीि उपववभागीर्य कार्यालर्यािील श्री. क्षीरिंागर, उपववभागीर्य अवभर्यंिा, लघु

िंंपकभ अविकारी

कार्यालर्यािील कार्यभकारी अवभर्यंिा, लघु पाटबंिारे ववभाग क्र.2,
िंंगमनेर

उप अवभर्यंिा

पाटबंिारे िंवेक्षण उपववभाग, िंंगमनेर

पवरविष्ठ ब-6
(7) प्रकल्पाची सदर्स्थिती
बांधकामावधन प्रकल्प
इच्छुक नागवरक स्वर्यंिंेवा िंेस्िा इ्र्यादींना िंंबंिीि वजल्हर्यािील, िालुक्र्यािील जलिंंपदा
ववभागाच्र्या अखिर्यारीिील भववष्र्यकालीन मोठे , मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िुल मावहिी
िंहजग्र्या व िा्काळ उपलब्लि व्हावी.
1) मावहतीचे थवरुप

1

प्रकल्पांचे नाव

उध्वभ प्रवरा वनळवंडे -2 उच्चस्िरीर्य पाईप कालवे

2

प्रकार :- मोठे /मध्र्यम / लघु

लघु

3

वजल्हा

अ.नगर

4

िालुका

अकोले

5

एकुण लाभक्षेत्र हे क्टर

2328 हे .

6

मुख्र्य कालव्र्याची नावे डावा / उजवा

उच्चस्िरीर्य उजवा कालवा व उच्चस्िरीर्य डावा

7

िरणाच्र्या कामाची िंद्य:स्स्ििी

-----

8

पुणभ

9

झालेल्र्या

वक.मी.

कालव्र्यांची

कालवा

लांबी उच्चस्िरीर्य उजवा कालवा वकमी 1 िे 19.37
प्रगिीपिावर.

व उच्चस्िरीर्य डावा कालवा वकमी 1 िे 20.68 पुणभ

पुणभ झालेल्र्या कालव्र्याचे लाभक्षेत्र उच्चस्िरीर्य डावा कालवा – 871 हे .सिंचन वनर्भमिी
(वनर्भमि सिंचन क्षमिा)

10 प्रगिी

पिावरील

कंत्राटदाराचे नाव

कामाचे

व

उध्वभ प्रवरा वनळवंडे -2 उच्चस्िरीर्य पाईप कालवे.
ठे केदार- ए.जी. कन्स्रक्शन, औरं गाबाद

2) संपकय

1

िंंबंिीि

ववभागीर्य

2

िंंबंिीि उपववभागीर्य कार्यालर्यािील श्री. क्षीरिंागर, उपववभागीर्य अवभर्यंिा, लघु

िंंपकभ अविकारी

कार्यालर्यािील कार्यभकारी अवभर्यंिा, लघु पाटबंिारे ववभाग क्र.2,
िंंगमनेर

उप अवभर्यंिा

पाटबंिारे िंवेक्षण उपववभाग, िंंगमनेर

पवरविष्ठ ब-6
(7) प्रकल्पाची सदर्स्थिती
बांधकामावधन प्रकल्प
इच्छुक नागवरक स्वर्यंिंेवा िंेस्िा इ्र्यादींना िंंबंिीि वजल्हर्यािील, िालुक्र्यािील जलिंंपदा
ववभागाच्र्या अखिर्यारीिील भववष्र्यकालीन मोठे , मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िुल मावहिी
िंहजग्र्या व िा्काळ उपलब्लि व्हावी.
1) मावहतीचे थवरुप

1

प्रकल्पांचे नाव

प्रवाही वळण र्योजना वाघेरा

2

प्रकार :- मोठे /मध्र्यम / लघु

लघु

3

वजल्हा

नावशक

4

िालुका

त्र्र्यंबक

5

एकुण लाभक्षेत्र हे क्टर

लाभक्षेत्र नाही. पस्श्चमेकडे दमणगंगा खोऱर्याि

वाहु न जाणारे 42.06 दलघफु पाणी िंन 2016 चे
पाविंाळी हं गामाि गोदावरी खोऱर्याि वळववण्र्यािं
िंुरवाि झालेली आहे .

6

मुख्र्य कालव्र्याची नावे डावा / उजवा

कालवे नाहीि.

7

िरणाच्र्या कामाची िंद्य:स्स्ििी

प्रवाही वळण र्योजनेचे मािी बंिाऱर्याचे काम पुणभ.

8

पुणभ

9

पुणभ झालेल्र्या कालव्र्याचे लाभक्षेत्र -----

झालेल्र्या

वक.मी.

कालव्र्यांची

लांबी कालवे नाहीि.

(वनर्भमि सिंचन क्षमिा)

10 प्रगिी

पिावरील

कंत्राटदाराचे नाव

कामाचे

व काम पुणभ. वनववदा अंिीम करणे बाकी आहे .
ठे केदार- मे. एल.बी.कुंजीर, पुण.े

2) संपकय

1

िंंबंिीि

ववभागीर्य

2

िंंबंिीि उपववभागीर्य कार्यालर्यािील श्री. क्षीरिंागर, उपववभागीर्य अवभर्यंिा, लघु

िंंपकभ अविकारी
उप अवभर्यंिा

कार्यालर्यािील कार्यभकारी अवभर्यंिा, लघु पाटबंिारे ववभाग क्र.2,
िंंगमनेर

पाटबंिारे िंवेक्षण उपववभाग, िंंगमनेर

पवरविष्ठ ब-6
(7) प्रकल्पाची सदर्स्थिती
बांधकामावधन प्रकल्प

इच्छुक नागवरक स्वर्यंिंेवा िंेस्िा इ्र्यादींना िंंबंिीि वजल्हर्यािील, िालुक्र्यािील जलिंंपदा
ववभागाच्र्या अखिर्यारीिील भववष्र्यकालीन मोठे , मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िुल मावहिी
िंहजग्र्या व िा्काळ उपलब्लि व्हावी.
1) मावहतीचे थवरुप

1

प्रकल्पांचे नाव

प्रवाही वळण र्योजना अंबोली (बोंबीलटे क) िा.

2

प्रकार :- मोठे /मध्र्यम / लघु

लघु

3

वजल्हा

नावशक

4

िालुका

त्र्र्यंबक

5

एकुण लाभक्षेत्र हे क्टर

लाभक्षेत्र नाही. पस्श्चमवाहीनी नदर्याचे वाहु न जाणारे

त्र्र्यंबक वज.नावशक

32.80 दलघफु पाणी िंन 2013 चे पाविंाळी
हं गामाि गोदावरी खोऱर्याि
झालेली आहे .

वळववण्र्यािं िंुरवाि

6

मुख्र्य कालव्र्याची नावे डावा / उजवा

कालवे नाहीि.

7

िरणाच्र्या कामाची िंद्य:स्स्ििी

प्रवाही वळण र्योजनेचे मािी बंिाऱर्याचे काम पुणभ.

8

पुणभ

9

पुणभ झालेल्र्या कालव्र्याचे लाभक्षेत्र -----

झालेल्र्या

वक.मी.

कालव्र्यांची

लांबी कालवे नाहीि.

(वनर्भमि सिंचन क्षमिा)

10 प्रगिी

पिावरील

कंत्राटदाराचे नाव

कामाचे

व काम पुणभ. वनववदा अंिीम करणे बाकी आहे .
ठे केदार- मे. एल.बी.कुंजीर, पुण.े

2) संपकय

1

िंंबंिीि

ववभागीर्य

2

िंंबंिीि उपववभागीर्य कार्यालर्यािील श्री. क्षीरिंागर, उपववभागीर्य अवभर्यंिा, लघु

िंंपकभ अविकारी
उप अवभर्यंिा

कार्यालर्यािील कार्यभकारी अवभर्यंिा, लघु पाटबंिारे ववभाग क्र.2,
िंंगमनेर

पाटबंिारे िंवेक्षण उपववभाग, िंंगमनेर

पवरविष्ठ ब-6
(7) प्रकल्पाची सदर्स्थिती
बांधकामावधन प्रकल्प
इच्छुक नागवरक स्वर्यंिंेवा िंेस्िा इ्र्यादींना िंंबंिीि वजल्हर्यािील, िालुक्र्यािील जलिंंपदा
ववभागाच्र्या अखिर्यारीिील भववष्र्यकालीन मोठे , मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िुल मावहिी
िंहजग्र्या व िा्काळ उपलब्लि व्हावी.
1) मावहतीचे थवरुप

1

प्रकल्पांचे नाव

प्रवाही वळण र्योजना पेगलवाडी िा. त्र्र्यंबक

2

प्रकार :- मोठे /मध्र्यम / लघु

लघु

3

वजल्हा

नावशक

4

िालुका

त्र्र्यंबक

5

एकुण लाभक्षेत्र हे क्टर

लाभक्षेत्र नाही. पस्श्चमकडे वैिरणा खोऱर्याि वाहु न

वज.नावशक

जाणारे 24.56 दलघफु पाणी गोदावरी खोऱर्याि
वळववण्र्याि र्येणार आहे .

6

मुख्र्य कालव्र्याची नावे डावा / उजवा

कालवे नाहीि.

7

िरणाच्र्या कामाची िंद्य:स्स्ििी

कॉक्रीट बंिाऱर्याचे काम पुणभ.

8

पुणभ

9

पुणभ झालेल्र्या कालव्र्याचे लाभक्षेत्र -----

झालेल्र्या

वक.मी.

कालव्र्यांची

लांबी कालवे नाहीि.

(वनर्भमि सिंचन क्षमिा)

10 प्रगिी

पिावरील

कंत्राटदाराचे नाव

कामाचे

व कॉक्रीट बंिाऱर्याचे काम पुणभ करण्र्याि आलेले

अिंुन सलककट खोदाई एकुण 750 मी. पैकी 330
मी. चे खोदकाम करण्र्यािं स्िावनक शेिकऱर्यांनी
अवास्िव मागण्र्यावरुन बंद पाडलेले आहे .
ठे केदार- मे. एल.बी.कुंजीर, पुण.े

2) संपकय

1

िंंबंिीि

ववभागीर्य

िंंपकभ अविकारी

कार्यालर्यािील कार्यभकारी अवभर्यंिा, लघु पाटबंिारे ववभाग क्र.2,
िंंगमनेर

2

िंंबंिीि उपववभागीर्य कार्यालर्यािील श्री. क्षीरिंागर, उपववभागीर्य अवभर्यंिा, लघु
उप अवभर्यंिा

पाटबंिारे िंवेक्षण उपववभाग, िंंगमनेर

कार्यकारी अवभर्ंता,उध्वय प्रवरा धरण ववभाग, संगमनेर

परीविष्ट ब- 8
(9) प्रकल्पाची सद्य:स्थिती
भववष्र्कालीन प्रकल्प
इच्छुक नागवरक स्वर्यंिंेवी िंंस्िा इ्र्यादींना िंंबंिीि वजल्हर्यािील, िालुकर्यािील जलिंंपदा
ववभागाच्र्या अख्र्यारीिील भववष्र्यकालीन मोठे , मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िूल मावहिी
िंहजग्र्या व िा्काळ उपलब्लि व्हावी.
1) मावहतीचे थवरूप
1

प्रकल्पाचेेे नांव

2

प्रकार: मोठे / मध्र्यम / लघु

3

वजल्हा

4

िालुका

5

एकूण लाभक्षेत्र हे क्टर

6

मख्र्य कालव्र्याची नावे डावा / उजवा

7

प्रस्िावाची िंद्य: स्स्ििी

8

शेरा

वनरं क

2 ) संपकय
1

िंंबंविि ववभागीर्य कार्यालर्यािील िंंपकभ

2

िंंबंविि उप ववभागीर्य कार्यालर्यािील उप

अविकारी
अवभर्यंिा

-

परीविष्ट ब- 6
(7) प्रकल्पाची सद्य:स्थिती
बांधकामावधन प्रकल्प
इच्छुक नागवरक स्वर्यंिंेवी िंंस्िा इ्र्यादींना िंंबंिीि वजल्हर्यािील, िालुकर्यािील जलिंंपदा

ववभागाच्र्या अख्र्यारीिील प्रगिीपिावर अिंनाऱर्या मोठे , मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िूल
मावहिी िंहजग्र्या व िा्काळ उपलब्लि व्हावी.

1

1) मावहतीचे थवरूप
प्रकल्पाचे नांव

उध्वभ प्रवरा प्रकल्प (वनळवंडे- 2)

2

प्रकार: मोठे / मध्र्यम / लघु

मोठे

3

वजल्हा

अहमदनगर

4

िालुका

अकोले

5

एकूण लाभक्षेत्र हे क्टर

68878 हे .

6

मख्र्य कालव्र्याची नावे डावा / उजवा

उध्वभ प्रवरा उजवा कालवा, उध्वभ प्रवरा डावा कालवा

7

िरणाच्र्या कामांची िंद्य: स्स्ििी

िरणाचे 98 % काम पूणभ झाले आहे .

8

पूणभ झालेल्र्या कालव्र्याची लांबी

उजव्र्या कालव्र्याची अंदाजे 11 % कामे पूणभ झालेली आहे ि. वविरण

9

पूणभ झालेल्र्या कालव्र्याचे लाभक्षेत्र

जलशर्यावरील 3 उपिंा सिंचन र्योजनेचे वनमीि सिंचन क्षेत्र =1690 हे .

10

प्रगिीपिावरील कामाचे व

1) उच्च िलांक पूल - मे. प्रिंाद न्ड कंपनी है द्राबाद

वक.मी.

(वनमीि सिंचन क्षमिा )
कंत्राटदाराचे नांव

व्र्यवस्िेची कामे अद्याप िंुरू नाहीि.

2) Aqueduct (िंा.क्र. 0/ 675 मी. ) - मे. प्रिंाद न्ड कंपनी है द्राबाद

3) उजवा कालवा वक.मी. 19 िे 84 - मे. एिं.एिं.पी.एल.न्ड एिं.जे.ए.िंंर्युक्त
अवभर्यान, औरं गाबाद

2 ) संपकय
1

िंंबंविि ववभागीर्य कार्यालर्यािील

श्री.रा.कृ.टपळे , उपकार्यभकारी अवभर्यंिा

िंंपकभ अविकारी
2

िंंबंविि उप ववभागीर्य

1) श्री.प्र.िं.पाबळे ,

कार्यालर्यािील उप अवभर्यंिा

िं.अ.श्रेणी-1, उध्वभ प्रवरा िरण उपववभाग, वचिळवेढे

2) श्री. के.के. शेख,

उपववभागीर्य अवभर्यंिा, उध्वभ प्रवरा िरण उपववभाग क्र-1,
वचिळवेढे

3) श्री. आर.जी.गोिंावी,

उपववभागीर्य अविकारी, उध्वभ प्रवरा िरण उपववभाग क्र.-2,
वचिळवेढे

4) श्री.रा.कृ.टपळे ,

उपववभागीर्य अवभर्यंिा, पुनवभिंन उपववभाग, िंंगमनेर

कार्यकारी अवभर्ंता,लघु पाटबंधारे ववभाग क्र.2, संगमनेर
पवरविष्ठ ब-8
(9) प्रकल्पाची सदर्स्थिती
भववष्र् कालीन प्रकल्प
इच्छुक नागवरक स्वर्यंिंेवा िंेस्िा इ्र्यादींना िंंबंिीि वजल्हर्यािील, िालुक्र्यािील जलिंंपदा
ववभागाच्र्या अखिर्यारीिील भववष्र्यकालीन मोठे , मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िुल मावहिी
िंहजग्र्या व िा्काळ उपलब्लि व्हावी.
3) मावहतीचे थवरुप
1 प्रकल्पांचे नाव
2

प्रकार :- मोठे /मध्र्यम / लघु

3

वजल्हा

4

िालुका

5

एकुण लाभक्षेत्र हे क्टर

6

मुख्र्य कालव्र्याची नावे डावा / उजवा

7

प्रस्िावाची िंद्य:स्स्ििी

8

शेरा

वनरंक

4) संपकय

1

िंंबंिीि ववभागीर्य कार्यालर्यािील कार्यभकारी अवभर्यंिा,लघु पाटबंिारे ववभाग क्र.2

िंंपकभ अविकारी
2

िंंबंिीि

िंंगमनेर
उपववभागीर्य

कार्यालर्यािील उप अवभर्यंिा

पवरविष्ठ ब-6
(7) प्रकल्पाची सदर्स्थिती
बांधकामावधन प्रकल्प
इच्छुक नागवरक स्वर्यंिंेवा िंेस्िा इ्र्यादींना िंंबंिीि वजल्हर्यािील, िालुक्र्यािील जलिंंपदा
ववभागाच्र्या अखिर्यारीिील भववष्र्यकालीन मोठे , मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िुल मावहिी
िंहजग्र्या व िा्काळ उपलब्लि व्हावी.
3) मावहतीचे थवरुप
1
प्रकल्पांचे नाव

को.प.बंिारा कोल्हार, िा.राहिा

2

प्रकार :- मोठे /मध्र्यम / लघु

कोल्हापुर पध्दिीचा बंिारा

3

वजल्हा

अ.नगर

4

िालुका

राहािा

5

एकुण लाभक्षेत्र हे क्टर

598 हे क्टर

6

मुख्र्य कालव्र्याची नावे डावा / उजवा

--

7

िरणाच्र्या कामाची िंद्य:स्स्ििी

को.प.बंिारा कोल्हारचे स्िाप्र्य काम पुणभ झालेले

अिंुन लोखंडी फळर्या बिंववण्र्याचे काम, िंोलींग
करणे व मािी भराव अशी कामे अदर्याप झालेली
नाही

8

पुणभ

झालेल्र्या

9

पुणभ झालेल्र्या कालव्र्याचे लाभक्षेत्र ---

वक.मी.

कालव्र्यांची

लांबी ---

(वनर्भमि सिंचन क्षमिा)

10 प्रगिी

पिावरील

कंत्राटदाराचे नाव

कामाचे

व िंदर र्योजनेचा खचभ वद्विीर्य िंु प्र मा वकमिीपेक्षा

जास्ि झाल्र्यामुळे मंजुर लोखंडी फळर्या बिंववण्र्याचे
काम, िंोलींग करणे व मािी भराव कामे करिा
आलेली नाही.

ििंेच िृिीर्य िंुप्रमा प्राविकरण कार्यालर्यािं िंादर

करण्र्याि आलेला आहे . व ्र्यावरील शेरेपुिि
भ ेची
कामे चालु आहे .

ठे केदार - श्री. शेळके कन्स्रक्शन, पुणे.

4) संपकय

1

िंंबंिीि

ववभागीर्य

2

िंंबंिीि उपववभागीर्य कार्यालर्यािील श्री.वाणी,उपववभागीर्य अविकारी, लघु पाटबंिारे

िंंपकभ अविकारी

कार्यालर्यािील कार्यभकारी अवभर्यंिा, लघु पाटबंिारे ववभाग क्र.2,
िंंगमनेर

उप अवभर्यंिा

उपववभाग, लोणी

पवरविष्ठ ब-6
(7) प्रकल्पाची सदर्स्थिती
बांधकामावधन प्रकल्प
इच्छुक नागवरक स्वर्यंिंेवा िंेस्िा इ्र्यादींना िंंबंिीि वजल्हर्यािील, िालुक्र्यािील जलिंंपदा
ववभागाच्र्या अखिर्यारीिील भववष्र्यकालीन मोठे , मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िुल मावहिी
िंहजग्र्या व िा्काळ उपलब्लि व्हावी.
3) मावहतीचे थवरुप

1

प्रकल्पांचे नाव

लघु पाटबंिारे िलाव सपपळगावखांड

2

प्रकार :- मोठे /मध्र्यम / लघु

लघु

3

वजल्हा

अ.नगर

4

िालुका

अकोले

5

एकुण लाभक्षेत्र हे क्टर

1778 हे क्टर

6

मुख्र्य कालव्र्याची नावे डावा / उजवा

कालवे नाहीि.

7

िरणाच्र्या कामाची िंद्य:स्स्ििी

िरण्र्याचे िंरािंरी 80% बांिकाम पुणभ झालेले

अिंुन उवभरीि बांिकाम माचभ 2018 अखेर पुणभ
करण्र्याचे वनर्योजन आहे .

8

पुणभ

झालेल्र्या

9

पुणभ झालेल्र्या कालव्र्याचे लाभक्षेत्र ----

वक.मी.

कालव्र्यांची

लांबी कालवे नाहीि.

(वनर्भमि सिंचन क्षमिा)

10 प्रगिी

पिावरील

कंत्राटदाराचे नाव

कामाचे

व िंंिानकांचे काम प्रगिी पिावर.

ठे केदार - मे.न्र्यु एवशर्यन कन्स्रक्शन कंपनी, मुंबई

4) संपकय

1

िंंबंिीि

ववभागीर्य

2

िंंबंिीि उपववभागीर्य कार्यालर्यािील श्री. दे शमुख िं.ना., िं.अवभ. श्रे-1, लघु पाटबंिारे

िंंपकभ अविकारी

कार्यालर्यािील कार्यभकारी अवभर्यंिा, लघु पाटबंिारे ववभाग क्र.2,
िंंगमनेर

उप अवभर्यंिा

उपववभाग, अकोले.

पवरविष्ठ ब-6
(7) प्रकल्पाची सदर्स्थिती
बांधकामावधन प्रकल्प

इच्छुक नागवरक स्वर्यंिंेवा िंेस्िा इ्र्यादींना िंंबंिीि वजल्हर्यािील, िालुक्र्यािील जलिंंपदा
ववभागाच्र्या अखिर्यारीिील भववष्र्यकालीन मोठे , मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िुल मावहिी
िंहजग्र्या व िा्काळ उपलब्लि व्हावी.
3) मावहतीचे थवरुप

1

प्रकल्पांचे नाव

आंबीदुमाला लघु पाटबंिारे िलाव

2

प्रकार :- मोठे /मध्र्यम / लघु

लघु

3

वजल्हा

अ.नगर

4

िालुका

िंंगमनेर

5

एकुण लाभक्षेत्र हे क्टर

1010 हे क्टर

6

मुख्र्य कालव्र्याची नावे डावा / उजवा

डावा कालवा

7

िरणाच्र्या कामाची िंद्य:स्स्ििी

पुणभ. अ.नगर पाटबंिारे ववभागािं हस्िांिरीि

8

पुणभ

9

पुणभ झालेल्र्या कालव्र्याचे लाभक्षेत्र कालव्र्याद्वारे 491 हे क्टर.(उपिंा सिंचन 389 हे .)

झालेल्र्या

वक.मी.

कालव्र्यांची

लांबी 11.30 वकमी.

(वनर्भमि सिंचन क्षमिा)

10 प्रगिी

पिावरील

कंत्राटदाराचे नाव

कामाचे

व डावा कालवा खोदकाम व बांिकामे.
ठे केदार

-

मे.

नारार्यणगाव,वज.पुणे.

श्री.डी.जी.

बेल्हे कर,

4) संपकय

1

िंंबंिीि

ववभागीर्य

2

िंंबंिीि उपववभागीर्य कार्यालर्यािील उपववभागीर्य अवभर्यंिा, लघु पाटबंिारे उपववभाग,

िंंपकभ अविकारी
उप अवभर्यंिा

कार्यालर्यािील कार्यभकारी अवभर्यंिा, लघु पाटबंिारे ववभाग क्र.2,
िंंगमनेर
िंंगमनेर

पवरविष्ठ ब-6
(7) प्रकल्पाची सदर्स्थिती

बांधकामावधन प्रकल्प
इच्छुक नागवरक स्वर्यंिंेवा िंेस्िा इ्र्यादींना िंंबंिीि वजल्हर्यािील, िालुक्र्यािील जलिंंपदा
ववभागाच्र्या अखिर्यारीिील भववष्र्यकालीन मोठे , मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िुल मावहिी
िंहजग्र्या व िा्काळ उपलब्लि व्हावी.
3) मावहतीचे थवरुप

1

प्रकल्पांचे नाव

उपिंा सिंचन र्योजना सचचोडी

2

प्रकार :- मोठे /मध्र्यम / लघु

लघु

3

वजल्हा

अ.नगर

4

िालुका

अकोले

5

एकुण लाभक्षेत्र हे क्टर

257 हे . (पीक क्षेत्र -381 हे .)

6

मुख्र्य कालव्र्याची नावे डावा / उजवा

----

7

िरणाच्र्या कामाची िंद्य:स्स्ििी

र्या र्योजनेचे उभारणीचे काम पुणभ झालेले आहे .
वविरण व्र्यवस्िेचे उवभरीि काम पुणभ करुन र्योजना
कार्यास्न्वि करण्र्याचे वनर्योजन आहे .

8

पुणभ

झालेल्र्या

9

पुणभ झालेल्र्या कालव्र्याचे लाभक्षेत्र ----

वक.मी.

कालव्र्यांची

लांबी ----

(वनर्भमि सिंचन क्षमिा)

10 प्रगिी

पिावरील

कंत्राटदाराचे नाव

कामाचे

व उपिंा सिंचन र्योजना टप्पा क्र.1- उभारणी पंपगृह व
पंपींग व वमशनरी िरण नलीका वविरण कुंड इ.
ठे केदार- आर.बी.कृष्णाणी, पुण-े (काम पुणभ)

वविरण व्र्यवस्िा पी व्ही.िंी . पाईपलाईन टाकणे.
ठे केदार- एिं.आर.बोडखे, शेवगाव

4) संपकय

1

िंंबंिीि

ववभागीर्य

2

िंंबंिीि उपववभागीर्य कार्यालर्यािील श्री. क्षीरिंागर, उपववभागीर्य अवभर्यंिा, लघु

िंंपकभ अविकारी
उप अवभर्यंिा

कार्यालर्यािील कार्यभकारी अवभर्यंिा, लघु पाटबंिारे ववभाग क्र.2,
िंंगमनेर

पाटबंिारे िंवेक्षण उपववभाग, िंंगमनेर

पवरविष्ठ ब-6
(7) प्रकल्पाची सदर्स्थिती
बांधकामावधन प्रकल्प

इच्छुक नागवरक स्वर्यंिंेवा िंेस्िा इ्र्यादींना िंंबंिीि वजल्हर्यािील, िालुक्र्यािील जलिंंपदा
ववभागाच्र्या अखिर्यारीिील भववष्र्यकालीन मोठे , मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िुल मावहिी
िंहजग्र्या व िा्काळ उपलब्लि व्हावी.
3) मावहतीचे थवरुप

1

प्रकल्पांचे नाव

उपिंा सिंचन र्योजना कािळापुर

2

प्रकार :- मोठे /मध्र्यम / लघु

लघु

3

वजल्हा

अ.नगर

4

िालुका

अकोले

5

एकुण लाभक्षेत्र हे क्टर

260 हे .(पीकक्षेत्र- 444 हे .)

6

मुख्र्य कालव्र्याची नावे डावा / उजवा

----

7

िरणाच्र्या कामाची िंद्य:स्स्ििी

र्या र्योजनेचे उभारणीचे काम पुणभ झालेले आहे .
वविरण व्र्यवस्िेचे उवभरीि काम पुणभ करुन र्योजना
कार्यास्न्वि करण्र्याचे वनर्योजन आहे .

8

पुणभ

झालेल्र्या

9

पुणभ झालेल्र्या कालव्र्याचे लाभक्षेत्र ----

वक.मी.

कालव्र्यांची

लांबी ----

(वनर्भमि सिंचन क्षमिा)

10 प्रगिी

पिावरील

कंत्राटदाराचे नाव

कामाचे

व वविरण व्र्यवस्िा पी व्ही.िंी पाईप लाईन टाकणे.
ठे केदार- मे. राईट कन्स्रक्शन, इंदापुर पुणे.

4) संपकय

1

िंंबंिीि

ववभागीर्य

िंंपकभ अविकारी

कार्यालर्यािील कार्यभकारी अवभर्यंिा, लघु पाटबंिारे ववभाग क्र.2,
िंंगमनेर

2

िंंबंिीि उपववभागीर्य कार्यालर्यािील श्री. क्षीरिंागर, उपववभागीर्य अवभर्यंिा, लघु
उप अवभर्यंिा

पाटबंिारे िंवेक्षण उपववभाग, िंंगमनेर

पवरविष्ठ ब-6
(7) प्रकल्पाची सदर्स्थिती
बांधकामावधन प्रकल्प

इच्छुक नागवरक स्वर्यंिंेवा िंेस्िा इ्र्यादींना िंंबंिीि वजल्हर्यािील, िालुक्र्यािील जलिंंपदा
ववभागाच्र्या अखिर्यारीिील भववष्र्यकालीन मोठे , मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िुल मावहिी
िंहजग्र्या व िा्काळ उपलब्लि व्हावी.

3) मावहतीचे थवरुप

1

प्रकल्पांचे नाव

उपिंा सिंचन र्योजना वाकी मान्हे रे

2

प्रकार :- मोठे /मध्र्यम / लघु

लघु

3

वजल्हा

अ.नगर

4

िालुका

अकोले

5

एकुण लाभक्षेत्र हे क्टर

264 हे . (पीक क्षेत्र – 392 हे .)

6

मुख्र्य कालव्र्याची नावे डावा / उजवा

----

7

िरणाच्र्या कामाची िंद्य:स्स्ििी

र्या र्योजनेचे उभारणीचे काम पुणभ झालेले आहे .
वविरण व्र्यवस्िेचे उवभरीि काम पुणभ करुन र्योजना
कार्यास्न्वि करण्र्याचे वनर्योजन आहे .

8

पुणभ

झालेल्र्या

9

पुणभ झालेल्र्या कालव्र्याचे लाभक्षेत्र -----

वक.मी.

कालव्र्यांची

लांबी ----

(वनर्भमि सिंचन क्षमिा)

10 प्रगिी

पिावरील

कामाचे

व वविरण व्र्यवस्िा पी व्ही िंी पाईपलाईन टाकणे

कंत्राटदाराचे नाव

ठे केदार- वार्य एिं कादं ळकर, िळे गाव वदघे

4) संपकय

1

िंंबंिीि

ववभागीर्य

2

िंंबंिीि उपववभागीर्य कार्यालर्यािील श्री. क्षीरिंागर, उपववभागीर्य अवभर्यंिा, लघु

िंंपकभ अविकारी

कार्यालर्यािील कार्यभकारी अवभर्यंिा, लघु पाटबंिारे ववभाग क्र.2,
िंंगमनेर

उप अवभर्यंिा

पाटबंिारे िंवेक्षण उपववभाग, िंंगमनेर

पवरविष्ठ ब-6
(7) प्रकल्पाची सदर्स्थिती
बांधकामावधन प्रकल्प

इच्छुक नागवरक स्वर्यंिंेवा िंेस्िा इ्र्यादींना िंंबंिीि वजल्हर्यािील, िालुक्र्यािील जलिंंपदा
ववभागाच्र्या अखिर्यारीिील भववष्र्यकालीन मोठे , मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िुल मावहिी
िंहजग्र्या व िा्काळ उपलब्लि व्हावी.

3) मावहतीचे थवरुप

1

प्रकल्पांचे नाव

उपिंा सिंचन र्योजना वारं घुशी

2

प्रकार :- मोठे /मध्र्यम / लघु

लघु

3

वजल्हा

अ.नगर

4

िालुका

अकोले

5

एकुण लाभक्षेत्र हे क्टर

266 हे . (पीक क्षेत्र-395 हे .)

6

मुख्र्य कालव्र्याची नावे डावा / उजवा

----

7

िरणाच्र्या कामाची िंद्य:स्स्ििी

र्या र्योजनेचे उभारणीचे काम पुणभ झालेले आहे .
वविरण व्र्यवस्िेचे उवभरीि काम पुणभ करुन र्योजना
कार्यास्न्वि करण्र्याचे वनर्योजन आहे .

8

पुणभ

झालेल्र्या

9

पुणभ झालेल्र्या कालव्र्याचे लाभक्षेत्र -----

वक.मी.

कालव्र्यांची

लांबी -----

(वनर्भमि सिंचन क्षमिा)

10 प्रगिी

पिावरील

कंत्राटदाराचे नाव

कामाचे

व वविरण व्र्यवस्िा पी व्ही िंी पाईपलाईन टाकणे
ठे केदार- वार्य एिं कादं ळकर, िळे गाव वदघे

4) संपकय

1

िंंबंिीि

ववभागीर्य

2

िंंबंिीि उपववभागीर्य कार्यालर्यािील श्री. क्षीरिंागर, उपववभागीर्य अवभर्यंिा, लघु

िंंपकभ अविकारी

कार्यालर्यािील कार्यभकारी अवभर्यंिा, लघु पाटबंिारे ववभाग क्र.2,
िंंगमनेर

उप अवभर्यंिा

पाटबंिारे िंवेक्षण उपववभाग, िंंगमनेर

पवरविष्ठ ब-6
(7) प्रकल्पाची सदर्स्थिती
बांधकामावधन प्रकल्प

इच्छुक नागवरक स्वर्यंिंेवा िंेस्िा इ्र्यादींना िंंबंिीि वजल्हर्यािील, िालुक्र्यािील जलिंंपदा
ववभागाच्र्या अखिर्यारीिील भववष्र्यकालीन मोठे , मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िुल मावहिी
िंहजग्र्या व िा्काळ उपलब्लि व्हावी.

3) मावहतीचे थवरुप

1

प्रकल्पांचे नाव

उध्वभ प्रवरा वनळवंडे -2 उच्चस्िरीर्य पाईप कालवे

2

प्रकार :- मोठे /मध्र्यम / लघु

लघु

3

वजल्हा

अ.नगर

4

िालुका

अकोले

5

एकुण लाभक्षेत्र हे क्टर

2328 हे .

6

मुख्र्य कालव्र्याची नावे डावा / उजवा

उच्चस्िरीर्य उजवा कालवा व उच्चस्िरीर्य डावा

7

िरणाच्र्या कामाची िंद्य:स्स्ििी

-----

8

पुणभ

9

झालेल्र्या

वक.मी.

कालव्र्यांची

कालवा

लांबी उच्चस्िरीर्य उजवा कालवा वकमी 1 िे 19.37
प्रगिीपिावर.

व उच्चस्िरीर्य डावा कालवा वकमी 1 िे 20.68 पुणभ

पुणभ झालेल्र्या कालव्र्याचे लाभक्षेत्र उच्चस्िरीर्य डावा कालवा – 871 हे .सिंचन वनर्भमिी
(वनर्भमि सिंचन क्षमिा)

10 प्रगिी

पिावरील

कंत्राटदाराचे नाव

कामाचे

व

उध्वभ प्रवरा वनळवंडे -2 उच्चस्िरीर्य पाईप कालवे.
ठे केदार- ए.जी. कन्स्रक्शन, औरं गाबाद

4) संपकय

1

िंंबंिीि

ववभागीर्य

2

िंंबंिीि उपववभागीर्य कार्यालर्यािील श्री. क्षीरिंागर, उपववभागीर्य अवभर्यंिा, लघु

िंंपकभ अविकारी

कार्यालर्यािील कार्यभकारी अवभर्यंिा, लघु पाटबंिारे ववभाग क्र.2,
िंंगमनेर

उप अवभर्यंिा

पाटबंिारे िंवेक्षण उपववभाग, िंंगमनेर

पवरविष्ठ ब-6
(7) प्रकल्पाची सदर्स्थिती
बांधकामावधन प्रकल्प

इच्छुक नागवरक स्वर्यंिंेवा िंेस्िा इ्र्यादींना िंंबंिीि वजल्हर्यािील, िालुक्र्यािील जलिंंपदा
ववभागाच्र्या अखिर्यारीिील भववष्र्यकालीन मोठे , मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िुल मावहिी
िंहजग्र्या व िा्काळ उपलब्लि व्हावी.

3) मावहतीचे थवरुप

1

प्रकल्पांचे नाव

प्रवाही वळण र्योजना वाघेरा

2

प्रकार :- मोठे /मध्र्यम / लघु

लघु

3

वजल्हा

नावशक

4

िालुका

त्र्र्यंबक

5

एकुण लाभक्षेत्र हे क्टर

लाभक्षेत्र नाही. पस्श्चमेकडे दमणगंगा खोऱर्याि

वाहु न जाणारे 42.06 दलघफु पाणी िंन 2016 चे
पाविंाळी हं गामाि गोदावरी खोऱर्याि वळववण्र्यािं
िंुरवाि झालेली आहे .

6

मुख्र्य कालव्र्याची नावे डावा / उजवा

कालवे नाहीि.

7

िरणाच्र्या कामाची िंद्य:स्स्ििी

प्रवाही वळण र्योजनेचे मािी बंिाऱर्याचे काम पुणभ.

8

पुणभ

9

पुणभ झालेल्र्या कालव्र्याचे लाभक्षेत्र -----

झालेल्र्या

वक.मी.

कालव्र्यांची

लांबी कालवे नाहीि.

(वनर्भमि सिंचन क्षमिा)

10 प्रगिी

पिावरील

कंत्राटदाराचे नाव

कामाचे

व काम पुणभ. वनववदा अंिीम करणे बाकी आहे .
ठे केदार- मे. एल.बी.कुंजीर, पुण.े

4) संपकय

1

िंंबंिीि

ववभागीर्य

2

िंंबंिीि उपववभागीर्य कार्यालर्यािील श्री. क्षीरिंागर, उपववभागीर्य अवभर्यंिा, लघु

िंंपकभ अविकारी
उप अवभर्यंिा

कार्यालर्यािील कार्यभकारी अवभर्यंिा, लघु पाटबंिारे ववभाग क्र.2,
िंंगमनेर

पाटबंिारे िंवेक्षण उपववभाग, िंंगमनेर

पवरविष्ठ ब-6
(7) प्रकल्पाची सदर्स्थिती
बांधकामावधन प्रकल्प

इच्छुक नागवरक स्वर्यंिंेवा िंेस्िा इ्र्यादींना िंंबंिीि वजल्हर्यािील, िालुक्र्यािील जलिंंपदा
ववभागाच्र्या अखिर्यारीिील भववष्र्यकालीन मोठे , मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िुल मावहिी
िंहजग्र्या व िा्काळ उपलब्लि व्हावी.

3) मावहतीचे थवरुप

1

प्रकल्पांचे नाव

प्रवाही वळण र्योजना अंबोली (बोंबीलटे क) िा.

2

प्रकार :- मोठे /मध्र्यम / लघु

लघु

3

वजल्हा

नावशक

4

िालुका

त्र्र्यंबक

5

एकुण लाभक्षेत्र हे क्टर

लाभक्षेत्र नाही. पस्श्चमवाहीनी नदर्याचे वाहु न जाणारे

त्र्र्यंबक वज.नावशक

32.80 दलघफु पाणी िंन 2013 चे पाविंाळी
हं गामाि गोदावरी खोऱर्याि
झालेली आहे .

वळववण्र्यािं िंुरवाि

6

मुख्र्य कालव्र्याची नावे डावा / उजवा

कालवे नाहीि.

7

िरणाच्र्या कामाची िंद्य:स्स्ििी

प्रवाही वळण र्योजनेचे मािी बंिाऱर्याचे काम पुणभ.

8

पुणभ

9

पुणभ झालेल्र्या कालव्र्याचे लाभक्षेत्र -----

झालेल्र्या

वक.मी.

कालव्र्यांची

लांबी कालवे नाहीि.

(वनर्भमि सिंचन क्षमिा)

10 प्रगिी

पिावरील

कंत्राटदाराचे नाव

कामाचे

व काम पुणभ. वनववदा अंिीम करणे बाकी आहे .
ठे केदार- मे. एल.बी.कुंजीर, पुण.े

4) संपकय

1

िंंबंिीि

ववभागीर्य

2

िंंबंिीि उपववभागीर्य कार्यालर्यािील श्री. क्षीरिंागर, उपववभागीर्य अवभर्यंिा, लघु

िंंपकभ अविकारी
उप अवभर्यंिा

कार्यालर्यािील कार्यभकारी अवभर्यंिा, लघु पाटबंिारे ववभाग क्र.2,
िंंगमनेर

पाटबंिारे िंवेक्षण उपववभाग, िंंगमनेर

पवरविष्ठ ब-6
(7) प्रकल्पाची सदर्स्थिती
बांधकामावधन प्रकल्प
इच्छुक नागवरक स्वर्यंिंेवा िंेस्िा इ्र्यादींना िंंबंिीि वजल्हर्यािील, िालुक्र्यािील जलिंंपदा
ववभागाच्र्या अखिर्यारीिील भववष्र्यकालीन मोठे , मध्र्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्पांची स्िुल मावहिी
िंहजग्र्या व िा्काळ उपलब्लि व्हावी.
3) मावहतीचे थवरुप
1
प्रकल्पांचे नाव

प्रवाही वळण र्योजना पेगलवाडी िा. त्र्र्यंबक

2

प्रकार :- मोठे /मध्र्यम / लघु

लघु

3

वजल्हा

नावशक

4

िालुका

त्र्र्यंबक

5

एकुण लाभक्षेत्र हे क्टर

लाभक्षेत्र नाही. पस्श्चमकडे वैिरणा खोऱर्याि वाहु न

वज.नावशक

जाणारे 24.56 दलघफु पाणी गोदावरी खोऱर्याि
वळववण्र्याि र्येणार आहे .

6

मुख्र्य कालव्र्याची नावे डावा / उजवा

कालवे नाहीि.

7

िरणाच्र्या कामाची िंद्य:स्स्ििी

कॉक्रीट बंिाऱर्याचे काम पुणभ.

8

पुणभ

9

पुणभ झालेल्र्या कालव्र्याचे लाभक्षेत्र -----

झालेल्र्या

वक.मी.

कालव्र्यांची

लांबी कालवे नाहीि.

(वनर्भमि सिंचन क्षमिा)

10 प्रगिी

पिावरील

कंत्राटदाराचे नाव

कामाचे

व कॉक्रीट बंिाऱर्याचे काम पुणभ करण्र्याि आलेले

अिंुन सलककट खोदाई एकुण 750 मी. पैकी 330
मी. चे खोदकाम करण्र्यािं स्िावनक शेिकऱर्यांनी
अवास्िव मागण्र्यावरुन बंद पाडलेले आहे .
ठे केदार- मे. एल.बी.कुंजीर, पुण.े

4) संपकय
1

िंंबंिीि

ववभागीर्य

2

िंंबंिीि उपववभागीर्य कार्यालर्यािील श्री. क्षीरिंागर, उपववभागीर्य अवभर्यंिा, लघु

िंंपकभ अविकारी
उप अवभर्यंिा

कार्यालर्यािील कार्यभकारी अवभर्यंिा, लघु पाटबंिारे ववभाग क्र.2,
िंंगमनेर

पाटबंिारे िंवेक्षण उपववभाग, िंंगमनेर

{ÉÊ®úÊ¶É¹]õ '¤É-8'

(9) |ÉEò±{ÉÉSÉÒ ºÉt:ÎºlÉiÉÒ
¦ÉÊ´É¹ªÉEòÉÊ±ÉxÉ |ÉEò±{É
<SUÖôEò xÉÉMÉÊ®úEò, º´ÉªÉÆºÉä´ÉÒ ºÉÆºlÉÉ <iªÉÉnùÓxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ÊVÉ±ÁÉiÉÒ±É, iÉÉ±ÉÖCªÉÉiÉÒ±É VÉ±ÉºÉÆ{ÉnùÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ
+JÉiªÉÉÊ®úiÉÒ±É ¦ÉÊ´É¹ªÉEòÉÊ±ÉxÉ ¨ÉÉä`öä , ¨ÉvªÉ¨É ´É ±ÉPÉÖ {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú |ÉEò±{ÉÉÆSÉÒ ºlÉÚ±É ¨ÉÉÊ½þiÉÒ ºÉ½þVÉMÉiªÉÉ ´É iÉÉiEòÉ³ý ={É±É¤vÉ ´½þÉ´ÉÒ.

1 ¨ÉÉÊ½þiÉÒSÉä º´É¯û{É
(1)
|ÉEò±{ÉÉSÉä xÉÉÆ´É

:-

|É´ÉÉ½þÒ ´É³ýhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ EòÉ{É´ÉÉb÷Ò

(2)

|ÉEòÉ®ú : ¨ÉÉä`äö/¨ÉvªÉ¨É/±ÉPÉÖ

:-

प्रवाही वळण र्योजना

(3)

ÊVÉ±½þÉ

:-

xÉÉÊ¶ÉEò

(4)

iÉÉ±ÉÖEòÉ

:-

इगिपुरी

(5)

BEÚòhÉ ±ÉÉ¦ÉIÉäjÉ ½äþC]õ®ú

:-

(6)

¨ÉÖJªÉ EòÉ±É´ªÉÉSÉÒ xÉÉÆ´Éä - b÷É´ÉÉ / =VÉ´ÉÉ EòÉ±É´ÉÉ

:-

(7)

|ÉºiÉÉ´ÉÉSÉÒ ºÉt:ÎºlÉiÉÒ

:-

¶Éä®úÉ

:-

-

ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ Ê´É¦ÉÉMÉÒªÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉiÉÒ±É ºÉÆ{ÉEÇò +ÊvÉEòÉ®úÒ

:-

EòÉªÉÇEòÉ®úÒ +Ê¦ÉªÉÆiÉÉ, ±ÉPÉÖ
{ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú Ê´É¦ÉÉMÉ, xÉÉÊ¶ÉEò

(8)
2 ºÉÆ{ÉEÇò
(1)

वळण र्योजना अिंल्र्याने प्र्र्यक्ष
सिंचन नाही.

र्योजनेचा ि्वि: मान्र्यिा प्रस्िाव
कार्यभवाही प्रगिीि

िंहाय्र्यक अवभर्यंिा (श्रेणी-1),

(2)

ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ={ÉÊ´É¦ÉÉMÉÒªÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉiÉÒ±É ={É +Ê¦ÉªÉÆiÉÉ

:-

लघु पाटबंिारे अन्वेषण

(आवदवािंी) उपववभाग, नावशक

{ÉÊ®úÊ¶É¹]õ '¤É-8'
(9) |ÉEò±{ÉÉSÉÒ ºÉt:ÎºlÉiÉÒ
¦ÉÊ´É¹ªÉEòÉÊ±ÉxÉ |ÉEò±{É
<SUÖôEò xÉÉMÉÊ®úEò, º´ÉªÉÆºÉä´ÉÒ ºÉÆºlÉÉ <iªÉÉnùÓxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ÊVÉ±ÁÉiÉÒ±É, iÉÉ±ÉÖCªÉÉiÉÒ±É VÉ±ÉºÉÆ{ÉnùÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ +JÉiªÉÉÊ®úiÉÒ±É
¦ÉÊ´É¹ªÉEòÉÊ±ÉxÉ ¨ÉÉä`öä , ¨ÉvªÉ¨É ´É ±ÉPÉÖ {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú |ÉEò±{ÉÉÆSÉÒ ºlÉÚ±É ¨ÉÉÊ½þiÉÒ ºÉ½þVÉMÉiªÉÉ ´É iÉÉiEòÉ³ý ={É±É¤vÉ ´½þÉ´ÉÒ.

1

2

¨ÉÉÊ½þiÉÒSÉä º´É¯û{É
(1)
|ÉEò±{ÉÉSÉä xÉÉÆ´É

:- |É´ÉÉ½þÒ ´É³ýhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +Æ¤ÉÉä±ÉÒ (´Éä³ÆýÖVÉä)
:- प्रवाही वळण र्योजना

(2)

|ÉEòÉ®ú : ¨ÉÉä`äö/¨ÉvªÉ¨É/±ÉPÉÖ

(3)

ÊVÉ±½þÉ

(4)

iÉÉ±ÉÖEòÉ

:- xÉÉÊ¶ÉEò
:- jªÉÆ¤ÉEäò·É®ú

(5)

BEÚòhÉ ±ÉÉ¦ÉIÉäjÉ ½äþC]õ®ú

:-

(6)

¨ÉÖJªÉ EòÉ±É´ªÉÉSÉÒ xÉÉÆ´Éä - b÷É´ÉÉ / =VÉ´ÉÉ EòÉ±É´ÉÉ :-

(7)

|ÉºiÉÉ´ÉÉSÉÒ ºÉt:ÎºlÉiÉÒ

:-

(8)
ºÉÆ{ÉEÇò

¶Éä®úÉ

:-

(1)

ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ Ê´É¦ÉÉMÉÒªÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉiÉÒ±É ºÉÆ{ÉEÇò
+ÊvÉEòÉ®úÒ

:- EòÉªÉÇEòÉ®úÒ +Ê¦ÉªÉÆiÉÉ, ±ÉPÉÖ {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú Ê´É¦ÉÉMÉ, xÉÉÊ¶ÉEò

(2)

ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ={ÉÊ´É¦ÉÉMÉÒªÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉiÉÒ±É ={É
+Ê¦ÉªÉÆiÉÉ

:-

वळण र्योजना अिंल्र्याने प्र्र्यक्ष सिंचन नाही.

र्योजनेचा प्रस्िाव ि्वि: मान्र्यिा प्रस्िाव कार्यभवाही प्रगिीि

-

िंहाय्र्यक अवभर्यंिा (श्रेणी-1), लघु पाटबंिारे अन्वेषण

(आवदवािंी) उपववभाग, नावशक

{ÉÊ®úÊ¶É¹]õ '¤É-8'
(9) |ÉEò±{ÉÉSÉÒ ºÉt:ÎºlÉiÉÒ
¦ÉÊ´É¹ªÉEòÉÊ±ÉxÉ |ÉEò±{É
<SUÖôEò xÉÉMÉÊ®úEò, º´ÉªÉÆºÉä´ÉÒ ºÉÆºlÉÉ <iªÉÉnùÓxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ÊVÉ±ÁÉiÉÒ±É, iÉÉ±ÉÖCªÉÉiÉÒ±É VÉ±ÉºÉÆ{ÉnùÉ
Ê´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ +JÉiªÉÉÊ®úiÉÒ±É ¦ÉÊ´É¹ªÉEòÉÊ±ÉxÉ ¨ÉÉä`öä , ¨ÉvªÉ¨É ´É ±ÉPÉÖ {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú |ÉEò±{ÉÉÆSÉÒ ºlÉÚ±É ¨ÉÉÊ½þiÉÒ
ºÉ½þVÉMÉiªÉÉ ´É iÉÉiEòÉ³ý ={É±É¤vÉ ´½þÉ´ÉÒ.
1 ¨ÉÉÊ½þiÉÒSÉä º´É¯û{É
(1) |ÉEò±{ÉÉSÉä xÉÉÆ´É

:-

प्रवाही वळण र्योजना, कळमुस्िे

(2)

|ÉEòÉ®ú : ¨ÉÉä`äö/¨ÉvªÉ¨É/±ÉPÉÖ

:-

प्रवाही वळण र्योजना

(3)

ÊVÉ±½þÉ

:-

xÉÉÊ¶ÉEò

(4)

iÉÉ±ÉÖEòÉ

:-

jªÉÆ¤ÉEäò·É®ú

(5)

BEÚòhÉ ±ÉÉ¦ÉIÉäjÉ ½äþC]õ®ú

:-

(6)

¨ÉÖJªÉ EòÉ±É´ªÉÉSÉÒ xÉÉÆ´Éä - b÷É´ÉÉ / =VÉ´ÉÉ
EòÉ±É´ÉÉ

:-

(7)

|ÉºiÉÉ´ÉÉSÉÒ ºÉt:ÎºlÉiÉÒ

:-

(8) ¶Éä®úÉ
2 ºÉÆ{ÉEÇò
(1)

ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ Ê´É¦ÉÉMÉÒªÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉiÉÒ±É ºÉÆ{ÉEÇò
+ÊvÉEòÉ®úÒ

(2)

ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ={ÉÊ´É¦ÉÉMÉÒªÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉiÉÒ±É ={É
+Ê¦ÉªÉÆiÉÉ

वळण र्योजना अिंल्र्याने प्र्र्यक्ष सिंचन
नाही.

र्योजनेचा ि्वि: मान्र्यिा प्रस्िाव
कार्यभवाही प्रगिीि

:-

-

:-

EòÉªÉÇEòÉ®úÒ +Ê¦ÉªÉÆiÉÉ, ±ÉPÉÖ {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú
Ê´É¦ÉÉMÉ, xÉÉÊ¶ÉEò
िंहाय्र्यक अवभर्यंिा (श्रेणी-1), लघु

:-

पाटबंिारे अन्वेषण (आवदवािंी)
उपववभाग, नावशक

