ऩररऩत्रक

वळवय :- अस्ततत्ळातीऱ सशमें ट नाऱा बाांधातीऱ गाल काढणे ळ नाऱा

खोऱीकरण करणे तशेच खेाऱीकरणाशष नळीन सशमें ट नाऱा बाांध
बाांधणेबाबत मागगदऴगक शच
ू ना

सवभें ट नारा फाॊधातीर गाऱ काढणे ल नारा खोरीकयण कयण्माचे प्रमोग
ता.सळयऩुय जज.धऱ
ु े (स्लॊमवेली वॊस्था), बें भडी. ता. लरुड, जज. अभयालती, (कृषऴ
षलबाग), वालऱी वास्ताफाद, ता. जज. लधाा (बूजर वलेषण ल षलकाव मॊत्रणा) मेथे
याफषलण्मात आरे आशे त. सळयऩयू जज.धऱ
ु े मेथे याफषलण्मात आरेल्मा मोजनेप्रभाणे
याज्मात

इतयत्र

कामाक्रभ

याफषलण्माफाफतची

भागणी

रोकप्रतततनधी

ल

अनेक

वॊस्थाकडुन मेत शोती. शी मोजना याज्मबय याफषलण्माच्मा दृजटटने बें भडी, ता. लरुड,
जज.अभयालती ल वालऱी वास्ताफाद, ता. जज. लधाा मेथे याज्म ळावनाने प्रामोगगक
तत्लालय मोजना याफषलल्मा आशे त. लय नभद
ू ततन्शी प्रमोगाॊचा तौरतनक अभ्माव
करून सवभें ट नारा फाॊधातीर गाऱ काढून नारा खोरीकयण कयण्माचे बौगोसरक ल
Topographical ऩरयजस्थतीनुवाय भॉडेर वूचषलण्माकरयता वॊचारक, बूजर वलेषण ल
षलकाव मॊत्रणा, ऩुणे माॊच्मा अध्मषतेखारी ताॊत्रत्रक वसभती गठीत कयण्मात आरी
शे ाती. वदय वसभतीने ळावनाव वादय केरेल्मा अशलारातीर सळपायळी षलचायात घेऊन
अजस्तत्लातीर सवभें ट नारा फाॊधातीर गाऱ काढणे ल खोरीकयण कयणे आणण
खेारीकयणावश नलीन सवभें ट नारा फाॊध फाॊधणेफाफत ळावन तनणाम क्र. याकृमो 2011/प्र.क्र.72/जर-7 दद. 9 भे, 2013 च्मा ळावन तनणामान्लमे ळावनाने भान्मता
ददरी आशे .
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1.योजनेचे उद्देऴ:1. ऩालवाचे ऩाणी अडषलणे :- नारा खोरीकयण मा मोजनेचा भुख्म शे तु बूऩटृ ठीम ऩाणी
वाठलण (Surface Water Storage) नवून बूजर ऩुनबायण शा आशे . ऩाणीवाठा
बूऩटृ ठीम अवल्माव फाटऩीबलनाभुऱे भोठमा प्रभाणालय ऩाणी लामा जाते. त्माऐलजी
बऩ
ू टृ ठाखारी ऩन
ु बारयत ऩाण्माचे फाटऩीबलन जलऱ-जलऱ तनयॊ क अवते.
2. बूगबाातीर ऩाण्माचे ऩुनबायण कयणे :- खोरीकयणाभुऱे उऩरब्ध शोणा-मा ऩाणी
वाठमाभऱ
ु े

ऩन
ु बायणावाठी

सभऱाल्माने

ऩरयवयातीर

अततरयक्त
बूजर

ऩाणी

ऩातऱीत

लाढ

ल

अलधी
शोईर.

(Retention
ऩमाामाने

त्मा

period)
ऩरयवयात

भान्वन
ू ोत्तय काऱात अगधक कारालधीऩमात बज
ू र उऩरब्ध शोऊ ळकेर.
3. नाराऩात्रात गाऱ वाठल्माने नाल्माचा छे द (Cross Sectionl Area) कभी शोतो.
नाराऩात्र उथऱ झाल्माने त्माची ऩाणी लाशून नेण्माची षभता कभी शोते ल ऩूयजस्थतीत
प्रलाशाचे ऩाणी भूऱ नारा ऩात्राफाशे यीर बागात ऩवरुन रगतच्मा ळेतातीर भातीचा
वुऩीक थय लाशून जातो. नारा खेारीकयणाने शी वभस्मा काशी अॊळी कभी शोईर.
4. शी उऩाममोजना ळक्म तेथे अजस्तत्लातीर ज्मा सवभें ट नारा फाॊधाचे ऩाणीवाठा षेत्र
गाऱाभुऱे फुजरेरे आशे , अळा तनरूऩमोगी फाॊधाच्मा लयीर फाजूव (Up Stream
Side) घेणे अऩेक्षषत अवल्माने, अवे फॊधाये ऩन
ु रुज्जीषलत शोतीर ल त्मा ऩरयवयात
नव्माने फाॊध घेण्माचा खचा लाचेर.
5. गालाॊभध्मे षऩण्माच्मा ऩाण्माचे स्त्रोत फऱकटीकयण कयणे.
6. ग्राभीण बागात योजगायाॊच्मा वॊधी तनभााण कयणे ल ग्राभीण बागातीर रोकाॊचे
उदयतनलााशभध्मे ऩरयलतान घडलून आणणे.
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2. ताांत्रत्रक ननकव :अजस्तत्लातीर
खेारीकयणावश

सवभें ट
नलीन

नारा

फाॊधातीर

सवभें ट

गाऱ

फॊधा-माची

काढणे

काभे

ल

खोरीकयण

घेण्माफाफतचे

कयणे

ताॊत्रत्रक

ल

तनकऴ

खारीरप्रभाणे आशे त.
भशायाटराच्मा एकूण बौगोसरक षेत्राऩैकी 92 टक्के षेत्र काऱा कठीण ऩाऴाण
(Basaltic Rock), 4 टक्के रुऩाॊतयीत ऩाऴाण (Metamorphic Rock) ल 4 टक्के
बब
ू ागात लारक
ु ाभम ऩाऴाण (Sedimentary Rock) अवे एकूण 96 टक्के
कठीण ऩाऴाणाने व्माप्त आशे . उलारयत 4 टक्के

षेत्र शे

बूबाग शा गाऱाचा प्रदे ळ (Alluvial

Terrain) आशे . त्माभऱ
ु े कठीण ऩाऴाणाच्मा बब
ू ागात शी उऩाममोजना याफषलण्माची
तत्ले ल गाऱाच्मा बागावाठीची भागादळाक तत्ले शी लेगलेगऱी आशे त, तथाषऩ आलश्मक
तेथेच ल बूजर ळास्त्रीम दृटटमा वुमोग्म स्थऱी नारा खोरीकयण उऩाममोजना
याफषलल्माव अगधकागधक अऩेक्षषत राब सभऱू ळकेर.
कठीण ऩावाणाचा भभ
ू ाग (Basaltic Terrain) /गालाचा भभ
ू ाग (Alluvial Terrain)
1. नारा खोरीकयण शे पक्त 2nd

ल 3rd order

मा लगीकयणातीर जरप्रलाशाॊलयच

घेण्मात माले. कायण बौगोसरक यचनेनव
ु ाय 1st Order Streams मा वलावाधायण
लशनषेत्र ( Runoff Zone) 2nd ल 3rd Order

मा ऩुनबायण षेत्र (Recharge

Zone) तय 4th Order ल त्माऩेषा भोठे जरप्रलाश शे वाठलण षेत्र (Storage
Zone) मा बागाॊभध्मे जस्थत अवतात.
2. उऩरब्ध अऩधालेच्मा (Surface Runoff calculation)

सवभीत याशूनच नारा

खोरीकयणाची राॊफी तनजश्चत कयाली. तवेच नारा फाॊधाची उच्चत्तभ ऩुय ऩातऱी
नाल्माच्मा लयीर फाजूव ज्मा दठकाणी छे दते तेलढ्मा राॊफीऩमंत ल रूॊदी नारा
तऱाच्मा रूॊदी एलढी ठे लन
ू खोरीकयण कयण्मात माले. भऱ
ु नाल्माच्मा रूॊदीऩेषा जास्त
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रूॊदी कयण्मात मेऊ नमे, जेणेकरून भुऱ नाल्माच्मा काठाव फाधा ऩोशचणाय नाशी.
माची दषता घ्माली.
3. ज्मा दठकाणी नाराऩात्रात लाऱू वाठा आशे अळा नाल्माॊचे खेारीकयण करू नमे.
4. अततळोषऴत ल ळोषऴत ऩाणरोट षेत्राभध्मे शी काभे अग्रक्रभाने याफषलण्मात मालीत.
5. अजस्तत्लातीर फॊधा-माॊच्मा उध्लालाश षेत्र (Up Stream Bed) भध्मे नारा खोरीकयण
केल्माव जास्त राबदामक शोईर.
6. गाऱाच्मा प्रदे ळात (Alluvial Area) नारा खोरीकयणाचे काभ शाती घेणे मोग्म नाशी.
कायण अळा दठकाणी Clay चा थय Impervious अवल्माभुऱे वदय ऩाणी जसभनीत
भुरून बूजराभध्मे रुऩाॊतयीत शोणाय नाशी. त्माभुऱे अळा ऩरयवयात खोरीकयण
कयण्मात मेलू नमे. वलावाधायणऩणे अवा बूबाग नारा खोरीकयणावाठी बूळास्त्रीम
दृटटमा अनक
ु ू र नवतो. अळा ऩरयवयात बस्
ू तयातीर गाऱाचा (Clay) थय शा ऩाणी
खारी णझयऩू दे त नवल्माने नारा खोरीकयण केरे तय त्माभध्मे ऩाण्माची वाठलण
शोईर, ऩयॊ तु शे वाठरेरे ऩाणी जसभनीत भरु
ु न बज
ू रात रुऩाॊतयीत शोणाय नाशी.
7. गाऱाच्मा

बूबागातीर

"फझाडा”

बूस्तयाचा

बाग

शा

नारा

खोरीकयण

मा

उऩाममोजनेवाठी अत्मॊत मोग्म आशे . कायण वातऩुडा ऩलात श्रेणीच्मा, ऩामथ्माच्मा
टे कडमा (Foot Hills) चा उताय वॊऩल्मा-वॊऩल्माच फझाडा प्रकायाचा बूस्तय अवून तो
रशान भोठे टोऱदगड (Boulders) ल टे कडमाची धऩ
ू झाल्माने लाशून आरेरे Silt
माऩावन
ु फनरेरा आशे . मा बस्
ू तयाची जरग्रशण षभता (Water Intake capacity)
जास्त आशे . गाऱाच्मा प्रदे ळाच्मा एकूण षलस्तायाच्मा तुरनेत फझाडा बूबाग शा पायच
कभी आशे . ऩयॊ तु गाऱाच्मा बब
ू ागात उऩरब्ध शोणाये बज
ू र शे प्राभख्
ु माने अळा फझाडा
झोनव्दाये च बूस्तयात ऩुनबारयत शोते. त्माभुऱे अळा बूबागात भोठमा प्रभाणालय नारा
खेारीकयण उऩामोजना याफषलण्मात माली.
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3.मोजणी ळ अांदाजऩत्रक तयार करणे :1. भोजणी

ल

अॊदाजऩत्रक

खात्माच्मा

तनमभाप्रभाणे

तमाय

कयाले.

खोरीकयणाचे

अॊदाजऩत्रक तमाय कयण्माऩुली खोरीकयणाच्मा राॊफीभध्मे वभान अॊतयालय 1.5
भी.X1.5 भी आकायाचे 3 भी. खोरीचे ककॊला कठीण बुस्तयाऩमंत माऩैकी जे अगोदय
घडेर तेलढ्मा खोरीचे तीन नभन
ु ा खड्डे घ्मालेत जेणेकरून अॊदाजऩत्रकावाठी बस्
ु तयाचे
लगीकयण कयणे वुरब शोईर. नभुना खड्डे खोदण्माच्मा खचााची तयतूद भोजणी
अॊदाजऩत्रकात कयाली.
2. खोरीकयणावाठी

तनजश्चत केरेल्मा

राॊफीऩमंत प्रत्मेक 20 भी. अॊतयालय नारा

तऱाभध्मे वभान अॊतयालय (नारा तऱ रूॊदीचे वभान 5 बाग करून) एकूण ऩाच
लाचने डॊऩी रेव्शरच्मा वशाय्माने घेऊन अॊदाजऩत्रक तमाय कयणे फॊधनकायक कयण्मात
मेत आशे . माची नोंद षेत्र ऩुस्तकात घेण्मात माली. मा वला ऩातळ्मा ग्राप ऩेऩयलय
काढून खोरीकयण कयालमाच्मा नाल्माचा आडला छे द काढाला. मालरून खोरीकयणाचे
एकूण ऩरयभाण तनजश्चत कयाले. खोरीकयणाचे ऩरयभाण काढताना प्रत्मेक 20 भी.
अॊतयालय नाल्माची रूॊदी घ्माली ल वयावयी खोरी घ्माली, त्मानव
ु ाय ऩरयभाणाची गणना
कयाली.
3. भॊडऱ कृषऴ अगधकायी माॊनी 100 टक्के ऩातऱी तऩावणी कयाली. तारक
ु ा कृषऴ
अगधकायी माॊनी 25 टक्के ल उऩषलबागीम कृषऴ अगधकायी माॊनी 10 टक्के ऩातळ्मा
तऩावुन त्मा प्रभाणणत करुन अॊदाजऩत्रकाव जोडणे आलश्मक आशे .
4. खोरीकयणावश नलीन सवभें ट नारा फाॊधाचे काभ कयताना प्रथभ सवभें ट नारा फाॊधाचे
अॊदाजऩत्रक तमाय करून बाग 2 म्शणून खोरीकयणाचे अॊदाजऩत्रक तमाय कयाले.
5. मा काभावाठी जरवॊऩदा षलबागाचे

Regional Schedule of

दय घेण्मात मालेत.
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Rates (R.S.R.) चे

4. कामाची अांमऱबजाळणी :1. जे सवभें ट नारा फाॊध गाऱाने बयरेरे आशे त ल ज्माॊची ऩाणी वाठलण षभता कभी
झारेरी आशे अवे सवभें ट नारा फाॊध

गाऱ काढून खोरीकयणावाठी प्राधान्माने

तनलडालेत. काभावाठी जागेची तनलड मोग्म अवल्माचे उऩषलबागीम कृषऴ अगधकायी
माॊनी ऩाशणी करून प्रभाणणत कयाले. वदय प्रभाणऩत्र अॊदाजऩत्रकाव जोडाले.
2. खोरीकयणावाठी तनलडरेल्मा नाल्माभध्मे ककती अऩधाल सभऱू ळकेर शे खात्माच्मा
सवभें ट नारा फाॊधाच्मा ऩरयऩत्रकाप्रभाणे काढाले. उऩरब्ध अऩधालेच्मा (Surface
Runoff calculation)

सवभीत याशूनच नारा खोरीकयणाची राॊफी तनजश्चत कयाली.

तवेच नारा फाॊधाची उच्चत्तभ ऩयु ऩातऱी नाल्माच्मा लयीर फाजव
ू ज्मा दठकाणी
छे दते तेलढ्मा राॊफीऩमंत ल रूॊदी नारा तऱ रूॊदी एलढी घेलून नाल्मातीर गाऱ काढून
खोेेरीकयण कयाले. कोणत्माशी ऩरयजस्थतीत नाल्माचे रूॊदीकयण कयण्मात मेऊ नमे.
3. फाॊधातीर गाऱ काढून भुऱ नारा तऱाऩावून (Nala Bed) 3 भी. ककॊला कठीण
बुस्तयाऩमंत माऩैकी जे अगोदय घडेर तेलढ्मा खोरीचे खोरीकयण कयाले.
4. खोरीकयण कयताना नारा काठाव 1:0.50 फाजू उताय ठे लण्मात माला. नाल्मातीर
काढरेरा गाऱ ळेतक-माॊनी

स्लखचााने त्माॊचे ळेतात टाकाला ल खोरीकयणातून

तनघारेरी भाती 1 भी. फभा वोडून नारा काठालय टाकाली. नारा काठालय टाकरेल्मा
भातीऩावून तमाय शोणा-मा फाॊधाव दोन्शी फाजूव 1:1 उताय

द्माला. फाॊधाची भाथा

रूॊदी 1 भीटय ठे लाली. फाॊधाची उॊ ची तनघणा-मा ऩरयभाणाचा षलचाय करून ठे लाली.
खोरीकयणातून तनघारेरी वला भाती नारा काठालय फवत नवेर तय त्माफाफत तारुका
कृषऴ अगधकायी

माॊनी प्रत्मष ऩाशणी करून खात्री कयाली ल प्रभाणणत करून सळल्रक

यादशरेरी भाती 1 कक.भी. ऩमंत लाशतूक करून फाशे य टाकाली. लाशतूकीचे शे ऩरयभाण
जास्तीत जास्त 20 टक्कमाऩेषा जास्त याशणाय नाशी माची नोंद घ्माली. ळक्मतो
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नारा काठाच्मा फाॊधालय न फवणाये ऩरयभाण जे ळेतकयी घेऊन जाण्माव तमाय
अवतीर त्माॊना घेऊन जाण्माव अनभ
ु ती द्माली.
5. नाल्मातीर गाऱ काढून खोरीकयण कयताना फाॊधाच्मा ऩुढीर फाजूव (Up Stream
side) फाॊधाऩावन
ू 5 भी. फभा वोडाला ल फभारा ऩढ
ु ीर फाजव
ू 1:1.50 उताय ठे लन
ू
त्माव दगडी अस्तयीकयण कयाले.
6. नारा काठाव शयऱी अथला स्थातनक गलताचे जैषलक अस्तयीकयण कयाले ल नारा
काठालय लष
ृ रागलड कयाली.
7. ऩाणरोटातीर (Upper) ल (Middle reaches) भधीर षेत्रत्रम उऩचाय ल ओघऱ
तनमॊत्रणाची काभे ऩुणा झारेल्मा नाल्मालयीर काभे नारा खोरीकयणावाठी तनलडालीत
माभुऱे नाल्मात ऩुन्शा गाऱ मेणाय नाशी.
8. गाऱ काढूण खोरीकयणावाठी तनलडरेल्मा नाल्माचे काभ वरू
ु कयण्माऩल
ु ी तवेच तनम्भे
काभ झाल्मानॊतय ल काभ ऩुणा झाल्मानॊतय पोटो घ्मालेत ल ते तारुका कृषऴ अगधकायी
कामाारमात

अॊदाजऩत्रकावोफत

जतन

कयणे

फॊधनकयाक

याशीर.

पोटोचा

खचा

अॊदाजऩत्रकात वभाषलटट कयाला.
9. झारेल्मा खोदकाभाची छे द ऩध्दतीने भाऩे घेऊन त्माची नोंद भाऩन ऩुस्तकात घेऊन
त्माप्रभाणे प्रथभ ल अॊततभ दे मक तमाय करून वॊफॊगधत मॊत्रधायकाव अधोये खीत
धनादे ळाद्लाये अथला R.T.G.S. द्लाये फॉकेभध्मे यक्कभ अदा कयाली. कोणत्माशी
ऩरयजस्थतीत योख यक्कभ अदा कयण्मात मेऊ नमे.
10. काभ ऩुणा झाल्मानॊतय दे खबार ल दरू
ु स्ती वॊफॊगधत राबाथी ळेतक-माॊनी कयाली.
मावाठी रयतवय काभाचे वभाप्ती ऩत्रक बरून दे खबार दरू
ु स्तीवाठी वॊफगॊ धत राबाथीव
शस्ताॊतयीत कयाले.
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5. आर्थगक माऩदां ड :
गाऱ काढणे ल नारा खोरीकयण कयण्माचे अॊदाजऩत्रकात वाईटप्रभाणे फदर शोत
अवल्माने मा काभाव आगथाक भाऩदॊ ड तनजश्चत केरेरा नवून मा काभाकरयता जरवॊऩदा
षलबागाचे Regional Schedule of Rates (R.S.R.) चे दय रागू याशतीर. तवेच शी
काभे भळीनयीच्मा वशाय्माने कयणे फॊधनकायक यादशर.
शदरची कामे षी मद
ु ेय आषे .
ृ ळ जऱशांधारणाच्या शळग योजनाांतगगत योजनाांमधून घेणे अनह

6.कामाची तऩाशणी अ) भौनतक तऩाशणी काभाची गुणलत्ता उत्कृटट याशीर मा शे तूने काभे चारू अवताना ल ऩूणा झारेल्मा
काभाॊची तऩावणी कयणे फॊधनकायक याशीर. अगधकायी / कभाचायीतनशाम काभाॊची
बौततक तऩावणी खारीरप्रभाणे कयाली.
1. षलबागीम कृषऴ वश वॊचारक -

2. जजल्शा अगधषक कृषऴ अगधकायी 3. उऩषलबागीम कृषऴ अगधकायी 4. तारुका कृषऴ अगधकायी

-

5. भॊडऱ कृषऴ अगधकायी -

5 काभे षलबागातून

10 टक्के काभे
50 टक्के काभे

100 टक्के काभे
100 टक्के काभे

ब) आर्थगक तऩाशणी –

ऩण
ु ा झारेल्मा काभाॊची अगधकायी / कभाचायीतनशाम आगथाक तऩावणी खारीरप्रभाणे कयाली.

1. षलबागीम कृषऴ वश वॊचारक -

2. जजल्शा अगधषक कृषऴ अगधकायी 3. उऩषलबागीम कृषऴ अगधकायी 4. तारक
ु ा कृषऴ अगधकायी

5. भॊडऱ कृषऴ अगधकायी 6. कृषऴ ऩमालेषक -

-

1 टक्का एकूण खचााच्मा

2 टक्के
3 टक्के

10 टक्के
25 टक्के

एकूण खचााच्मा

एकूण खचााच्मा

एकूण खचााच्मा

प्रतत दे मक

50 टक्के प्रतत दे मक

बौततक ल आगथाक तऩावणी अशलार दयभशा 10 तायखेऩमंत षलशीत प्रऩत्रात वादय कयणे
वला ऩमालेषकीम अगधका-मालय फॊधनकायक यादशर. उऩषलबागीम कृषऴ अगधकायी ते
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षलबागीम

कृषऴ

वशवॊचारक

माॊचे

अशलार

षलबागीम

कृषऴ

वशवॊचारक

माॊनी

अगधकायीतनशाम एकत्रत्रत करून आमक्
ु तारमाव वादय कयालेत. बौततक ल आगथाक तऩावणी
प्रऩत्र वोफत जोडरे आशे . तारुका कृषऴ अगधकायी ऩमंतचे अशलार षलबागीम कृषऴ वश
वॊचारक माॊचे स्तयालय जतन करून ठे लालेत.

योजनेचे शननयांत्रण ळ अषळाऱ शादरीकरण –
मोजने अॊतगात झारेल्मा काभाचे वतनमॊत्रण तारुकास्तय, उऩषलबागस्तय, षलबागस्तय ल
आमक्
ॊ गात झारेल्मा प्रगतीचा आढाला दयभशा
ु तारमस्तयालय कयण्मात मेईर. मोजनेअत
घेण्मात माला. मोजने अॊतगात झारेल्मा काभाचा प्रगतत अशलार कृषऴ आमुक्तारमाव 10
तायखेऩमात वादय कयण्मात माला.
लयीर वला भागादळाक वुचनाॊफयोफयच वदय मोजना याफषलण्माफाफतच्मा ळावन तनणाम क्र.
याकृमो 2011/प्र.क्र.-72/जर-7, दद. 9 भे, 2013 च्मा ळावन तनणामातीर वला अटी ल
ळतींचे

काटे कोय

ऩारन

कयाले.

वदय

ळावन

तनणाम

भशायाटर

ळावनाच्मा

www.maharashtra.gov.in मा वॊकेतस्थऱालय उऩरब्ध कयण्मात आरा अवून त्माचा
वॊकेताॊक 201305091328481526 अवा आशे .
शोबत: बौततक ल आगथाक तऩावणी प्रऩत्र
स्लाषयीत/आयुक्त, कृवव

--x—x—x—x—x--

मषाराष्ट्र राज्य, ऩुणे-411001

जा. क्र. भद
ृ वॊ/भद
ृ -6/सवनाफाॊ/नाखो/1159/13
भद
ृ वॊधायण ल ऩाणरोट षेत्र व्मलस्थाऩन

कृषऴ आमुक्तारम, भशायाटर याज्म,

ऩुणे-411001 ददनाॊक 21 भे, 2013

प्रनत
1) वळभागीय कृवव शष शांचाऱक (शळग)

2) स्जल्षा अर्धसक कृवव अर्धकारी (शळग) (शळग)
4)

ताऱुका

कृवव
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अर्ध

प्रऩत्र
सशमें ट नाऱा बाांधातीऱ गाल काढून नाऱा खोऱीकरण करण्याच्या

कामाांचा भौनतक ळ आर्थगक तऩाशणी अषळाऱ

स्जल्षा:-

महषना:-

भौनतक तऩाशणी अषळाऱ
अ.क्र.

तऩावणी

ऩदनाभ ल

कयणा-मा

भुख्मारम

अगधका-माचे

जजल्शा

नाल
1

2

3

4

भदशन्मात केरेरी तऩावणी

दद. 1.4.2013 ऩावन
ू केरेरी तऩावणी

ऩुणा झारेल्मा

तऩावणी

तऩावणी

सव.ना. फाॊधाच्मा

केरेल्मा

टक्के

खोरीकयण

काभाॊची

काभाॊची

काभाॊची वॊख्मा

वॊख्मा

वॊख्मा

5

6

ऩुणा काभाॊची
वॊख्मा

7

8

तऩावणी

तऩावणी

केरेल्मा

टक्के
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आर्थगक तऩाशणी अषळाऱ
अ.

तऩावणी

ऩदनाभ ल

क्र कयणा-मा

भुख्मारम

. अगधका-

जजल्शा

माचे नाल

भदशन्मात केरेरी तऩावणी

1

2

3

4

दद. 1.4.2013 ऩावन
ू केरेरी तऩावणी

तऩावणी

तऩावणी

सव.ना.

तऩावणी

सव.ना. फाॊधाच्मा

केरेल्मा काभाॊची

टक्के

फाॊधाच्मा

केरेल्मा काभाॊची

खोरीकयण

यक्कभ

खोरीकयण

यक्कभ

5

तनदळानाव
आरेल्मा त्रुटी
/उणणला

11

(खचग रू ऱाखात)

भदशन्मात

काभालयीर खचा

10

ळेया

तऩावणी
टक्के

ळेया
तनदळानाव
आरेल्मा त्रुटी
/उणणला

काभालयीर
6

7

10

एकूण खचा
8

9

10

11

11

