िवभागाचे नाव :-

काय;कारी अिभयंता, बQबळा 6क7प िवभाग, यवतमाळ व काय;कारी अिभयंता, बQबळा

कालवे िवभाग, यवतमाळ.

)क*पा वषयी
बQबळा नदी 6क7प :हा 6क7प बQबळा नदीवर,खडकसावंगा गावाजवळ, बाभुळगांव पासुन 8 िक.मी. अंतरावर आहे.

सांडयासह धरणाची एकुण लांबी 7650 मीटर आहे. या 6क7पाचे \ारयु/त जलोKसािरणीची लांबी 297 मी.

असुन 12x8 मीटरचे 20 व$\ारे आहेत. 113 िक.मी. लांबीचा उजवा मुNय कालवा असुन, या\ारे यवतमाळ

िज7हयातील बाभुळगांव, कळं ब, राळे गांव व मारे गांव हया तहिसलमधील 40170 हे. ेCास @सचनाचा लाभ
होईल.

तसेच या 6क7पाचे जलाशयामधुन डे हणी उपसा @ठबक @सचन योजना घे?यांत येत असुन बाभुळगांव व

नेर तहिसल मधील 6968 हे. ेCाला @ठबक @सचना\ारे ओलीत कर?याचे 64तािवत आहे .

या6माणे एकूण 47138 हे. ेCाला @सचनाचा लाभ होणार आहे . 6क7पीय एकूण @सचन मता 53968

हे.असुन जुन 2015 अखेर िन_मत @सचन मता 38228 हे. आहे. सन 2017-18 म#ये सदर 6क7प पुण;
कर?याचे िनयोिजत आहे .

तालुका : बाभुळगांव

6क7पांचे नाव :- बQबळा 6क7प

िज7हा : यवतमाळ

(अ) ठळक वैिश`टे
जलXहण
ेC

2489

िप?याचे पाणी
आरण

चौ.िक.मी.

32.64 दलघमी

6क7पीय

पाणीसाठा

322.068
दलघमी

िनमUत पाणीसाठा 6क7पीय @सचन
169.83 दलघमी

िनमUत @सचन

मता

मता

53968 हे .

38228 हे.

(ब) 6शासकीय / आ_थक बाबी
•
•
•
•
•
•
•

6शासकीय माYयता :-

b.190.36 कोटी िद. 16/10/1992

अAावत @कमत-

W.2966.36 कोटी

सुधािरत 6शासकीय माYयता
सन 2015-16 चे उपलcध अनुदान-

माच; 2015 अखेर झालेला खच;-

कामाची सA:4थती -

b. 2176 कोटी िद. 14/08/2009

W. 117.54 कोटी

(मागील िशdक + उपलcध अनुदान )
( (-)1.46

+ 119.00

W.1875.90 कोटी

धरण

- 100

आवfयक भुसंपादन :-

- 100 ट/के

िवतरण 6णाली

-

- 90

पुन;वसन-

•

6क7प पुण; कर?याचे िनयोजन-

1) खाजगी जिमन

- 222.85 हे .

- िनरंक

संपािदत जिमन

12448.24 हे .
47.98 हे .
िनरंक

24 गावातील पुनव;सनाची कामे पुण,; 23 गावाचे 4थलांतरण
पुण.;

वष;

2015-16
2017-18

िनयोजनानुसार काम पुण; कर?यास अडचणी

90 ट/के

- 12971 हे .

2) सरकारी जिमन

2016-17

•

ट/के

आवfयक जिमन

३) वनजिमन

•

ट/के

सांडवा

कालवे

•

)

िनधी

435.60 कोटी

335.38 कोटी

319.48 कोटी

6240

साठा िन_मती
--

--

- १) सु6मा २) भूसंपादन ३) िनधीची अडचण

िस..िन

3000

6500

