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 प्रस्तािना : 

राज्याच्या ग्रामीण भागातील वपण्याच्या पाण्याचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्यात कें द्र आवण राज्य 
शासनाच्या मागणी आधारीत धोरणातंगयत अनेक पाणी पुरिठा योजना राबविण्यात आलेल्या आहेत. 
याव्यवतवरक्त बाह्य अर्यसहाय्यीत जलस्िराज्य प्रकल्प, आपलं पाणी प्रकल्प यासारख्या प्रकल्पाचं्या 
मादयमातून नळपाणी पुरिठा योजना, लघु नळपाणी पुरिठा योजना, विधन विवहरींिरील योजना 
यासारख्या उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. ग्रामीण पाणी पुरिठ्याचे स्त्रोत बळकिीकरणासाठी 
वशिकालीन पाणी साठिण योजना तसेच महाराष्ट्र भजूल अवधवनयमातंगयत भजूल संिधयनाच्या 
उपाययोजना केल्या जात आहेत. या मादयमातून राज्यातील ग्रामीण भागातील वपण्याच्या पाण्याचे प्रश्न 
मोठ्या प्रमाणािर सोडविण्यात आलेले आहेत. तरीही, भजूलाची घिती पातळी, पािसाचे कमी होत 
असलेले प्रमाण, िाढती लोकसंख्या, पाण्याची िाढती मागणी यासारख्या कारणामुंळे ग्रामीण पाणी 
पुरिठ्यािर प्रचंड ताण यते आहे. यािर उपाययोजना म्हणनू कें द्र शासनामाफय त सन २००९-१० मदये 
िधीत िगे ग्रामीण पाणी पुरिठा काययक्रमाचे रुपातंर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल काययक्रम (National Rural 
Drinking Water Programme - NRDWP) असे करण्यात आले आहे.   

भारत वनमाण काययक्रमाचा दुसरा िप्पा म्हणनू कें द्र शासन पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल 
काययक्रम राज्यात कें द्र शासनाच्या मागयदशयक सूचनानुंसार वदनाकं १ एवप्रल, २००९ पासून राबविण्यात 
येत आहे. या काययक्रमातंगयत ग्रामीण पाणी पुरिठा योजनासंाठी कें द्र ि राज्य शासन याचं्यामाफय त 
समप्रमाणात ५०:५० िक्के वनधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. या काययक्रमांतगयत गािाचे, वजल्ह्याचे 
तसेच राज्याचे जलसुरक्षा आराखडे ि िार्षिक कृती आराखडे तयार करणे बधंनकारक करण्यात आले 
असून या काययक्रमामदये भजूल ि भपूृष्ट्ठीय पाण्याचा संयुक्त ि शावत त िापर, भजूल संिधयन आवण 
पाण्याची गुणित्ता या बाबींिर भर देण्यात आला आहे. पाणी पुरिठा योजनाचंी अंमलबजािणी ि 
व्यिस्र्ापन स्र्ावनक स्िराज्य संस्र्ाकंडे सोपविणे हा या काययक्रमाचा मुख्य उदे्दश आहे.   

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल काययक्रमातंगयत राज्यातील एकूण १,००,६३९ गाि/ेिाड्ापंैकी वदनाकं १ 
एवप्रल, २०१५ पयंत ८९,४०४ गाि/ेिाड्ा पूणयत: हाताळण्यात आल्या असून, उियवरत ११,२३५ अंशत: 
हाताळलेल्या गाि/ेिाड्ांचा समािशे सन २०१५-१६ च्या िार्षिक कृती आराखड्ात करण्यात आलेला 
आहे.   
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कें द्र शासनाने संदभाधीन क्रमाकं २१ येर्ील वदनाकं ११ मे, २०१५ च्या पत्रान्िये प्रगतीपर्ािरील 
ग्रामीण पाणी पुरिठा योजना पूणय करण्यास प्राधान्य देण्याचे सूवचत केल ेअसून संदभाधीन क्रमाकं २२ 
येर्ील वदनाकं २९ जून, २०१५ च्या पत्रान्िये जास्त कालािधीसाठी रखडलेल्या पाणी पुरिठा योजनाचंी 
बाब राज्य शासनाच्या वनदशयनास आणली आहे. त्यानुसार (१) फ्लोराईड ि आसेवनक बावधत 
गाि/ेिाड्ासंाठी कायमस्िरुपी ि तात्पुरती उपाययोजना (२) संसद आदशय ग्राम योजनेअंतगयत समाविष्ट्ि 
गाि/ेिाड्ा ि (३) राज्यामदये प्रगतीपर्ािर योजना नसल्यासच निीन योजना घेणे या िगयिारीतील 
गाि/ेिाड्ावं्यवतवरक्त अन्य कोणत्याही निीन योजना घेण्यात येऊ नयेत अशा सूचना कें द्र शासनाने 
वदल्या आहेत.   

कें द्र शासनाच्या वनदेशानुसार सद्य:ध्स्र्तीत राज्यातील केिळ प्रगतीपर्ािरील पाणी पुरिठा 
योजना पूणय करण्यािरच भर देण्यात आला असून, राज्याची माहे माचय, २०१५ अखेरची प्रत्यक्षात प्रगती 
विचारात घेता ग्रामीण पाणी पुरिठा योजनासंाठी सन २०१५-१६ मदय ेरक्कम रुपये २०५१.७० कोिी ि 
सन २०१६-१७ मदये रक्कम रुपये २२९८.३० कोिी एिढा आर्षर्क भार अपेवक्षत आहे.  

राज्यातील ग्रामीण भागातील वपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न हाताळण्यासाठी कें द्र शासन पुरस्कृत 
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल काययक्रम हा एकमेि काययक्रम राबविण्यात येत असून पाणी पुरिठा या मूलभतू 
बाबीसाठी राज्यास पूणयपणे कें द्र शासनािर अिलंबून रहाि े लागत आहे. कें द्र शासनाकडून राष्ट्रीय 
ग्रामीण पेयजल काययक्रमामधून ततूय बंद केलेले वनधी वितरण ि राज्याचे कें द्र शासनािर असलेले 
अिलवंबत्ि या बाबींचा विचार करता ग्रामीण भागात वपण्याच्या स्िच्छ पाण्याचा पुरिठा करण्यासाठी राज्य 
शासनाचा स्ित:चा महत्िाकाकं्षी काययक्रम असणे अत्यंत आिश्यक झाले आहे.   

िरील पवरध्स्र्ती विचारात घेऊन मंत्रीमंडळाच्या वदनाकं ६ एवप्रल, २०१६ रोजी झालेल्या 
बैठकीतील वनणययानुसार राज्यातील ग्रामीण भागातील पाणी पुरिठा क्षते्रात सुधारणा करण्याच्या उदे्दशाने 
ि ग्रामीण जनतेस स्िच्छ आवण पुरसे पाणी उपलब्ध करुन देण्याच्या उदे्दशाने राज्य शासनाचा स्ित:चा 
सियसमािशेक असा ग्रामीण पाणी पुरिठ्याचा काययक्रम राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.  
त्याविियी सियकि विचार करुन शासनाने पुढीलप्रमाणे वनणयय घेतला आहे.   

 

शासन वनणयय :-  
राज्यातील ग्रामीण भागातंील दीघयकालीन गरजाचंा ि आरोग्याचा विचार करुन ग्रामीण जनतेस 

पुरेसे ि शुदद वपण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्याकवरता “मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रम 
(Mukhyamantri Rural Drinking Water Programme-MRDWP)” या नािाखाली एक सियसमािशेक 
काययक्रम राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रम राज्यभरात सन २०१६-१७ ते २०१९-२० या चार ििांसाठी 
राबविण्यात येणार असून या काययक्रमाचे तीन प्रकारात िगीकरण करण्यात येत आहे. 
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या काययक्रमाची उवद्दष्ट्िे, व्याप्ती, काययक्रमाचे िगीकरण, काययक्रमातील घिक, दरडोई पाणी 
पुरिठ्याचे प्रमाण, गाि वनिडीचे वनकि, प्राधान्यक्रम, योजनाचंी तावंत्रक, प्रशासकीय मान्यता, योजनाचंी 
अंमलबजािणी, देखभाल दुरुस्ती, त्रयस्र् तावंत्रक परीक्षण, मानके, योजनाचंे वनयोजन, अिी शती, 
योजनाचंी आखणी, वनधीची तरतूद, अंमलबजािणीसाठी िळेापत्रक, प्रशासकीय यंत्रणा इत्यावद बाबी 
पढुीलप्रमाणे राहतील:- 

1) काययक्रमाची उवद्दष्ट्िे :-  
अ) राज्यातील ग्रामीण जनतेस पुरेसे ि शुदद वपण्याच ेपाणी उपलब्ध करुन देणे.  
आ) राज्यातील ग्रामीण भागात (गाि/ेिाड्ा/िस्त्या) पाणी पुरिठा योजना राबविणे.  

या काययक्रमातंगयत राज्यातील ग्रामीण भागात वपण्याचा पाणी पुरिठा करण्यासाठी 
शासनमान्य मानकापं्रमाणे दजा िाढ करण्यासाठी पाणी पुरिठा योजना हाती घेण्यात येतील.   

2) काययक्रमाची व्याप्ती :- 
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल काययक्रमाच्या धतीिर राबविण्यात येत असलेला “मुख्यमंत्री 

ग्रामीण पेयजल काययक्रम (MRDWP)” हा राज्यातील सिय ग्रामीण भागास लागू राहील.  
नव्याने वनमाण होत असलेल्या अर्िा वनमाण झालेल्या नगरपंचायती/नगर पावलका/ नागरी 
क्षते्रासाठी हा काययक्रम लागू राहणार नाही.  

३) काययक्रमाचे िगीकरण :- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमाचे प्रामुख्याने खालील 
तीन प्रकारात िगीकरण करण्यात येत आहे. 

(अ)  मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमातंगयत हाती घ्याियाच्या निीन योजना  

(ब)  राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल काययक्रमातंगयत बंद असलेल्या प्रादेवशक पाणी पुरिठा 
योजनाचंे पुनरुज्जीिन. 

(क)  प्रादेवशक ग्रामीण पाणी पुरिठा योजनाचंी देखभाल दुरुस्ती. 

(अ) मुख्यमंत्री ग्रामीण पयेजल काययक्रमांतगयत हाती घ्याियाच्या निीन योजना :- 

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमातंगयत हाती घ्याियाच्या निीन ग्रामीण पाणी 
पुरिठा योजनाचंा तपशील शासन वनणययातील पवरवशष्ट्ि-अ येरे् जोडला आहे.  

पवरवशष्ट्ि-अ मदये नमूद केलले्या पाणी पुरिठा योजनाचंी व्यिहाययता 
तपासण्यासाठी (अध्स्तत्िातील जुन्या पाणी पुरिठा योजना कायान्िीत करणे, 
अध्स्तत्िातील योजनेतील योग्य उपागें निीन योजनेसाठी उपयोगात आणणे वकिा पूणयत: 
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निीन योजना घेणे हे तपासण्यासाठी अधीक्षक अवभयंता, महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरण 
मंडळ याचं्या अदयक्षतेखाली खालीलप्रमाणे सवमती वजल्हा स्तरािर काययरत राहील:- 

(१) अधीक्षक अवभयंता, महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरण मंडळ  - अदयक्ष 
(२) काययकारी अवभयंता, ग्रामीण पाणी पुरिठा विभाग, वजल्हा पवरिद- सदस्य 
(३) काययकारी अवभयंता, महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरण  - सदस्य 

अधीक्षक अवभयंता, महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरण मंडळ याचं्या अदयक्षतेखालील 
उपरोक्त सवमती पवरवशष्ट्ि-अ मधील नमूद योजनाचंी व्यिहाययता तपासून आपला 
अहिाल मा.मंत्री (पाणी पुरिठा ि स्िच्छता ) यानंा सादर करतील. मा.मंत्री (पाणी पुरिठा 
ि स्िच्छता) याचं्या अदयक्षतेखालील सवमतीस या पवरवशष्ट्ि-अ मधील योजना काही 
कारणास्ति रद्द झाल्यास अन्य योजना घेण्याचे अवधकार असल्यामुळे शासनाकडून 
पवरवशष्ट्ि-अ बाबत स्ितंत्रपणे वनदेश प्राप्त झाल्यावशिाय पवरवशष्ट्ि-अ मदये नमुद 
केलेल्या कोणत्याही पाणी पुरिठा योजना मंजूरीसाठी (प्रशासकीय मान्यतेसाठी) 
विचारात घेण्यात येणार नाहीत. शासनाकडून पवरवशष्ट्ि-अ बाबत स्ितंत्रपणे वनदेश 
देण्यात आल्यानंतरच संबंधीत सक्षम प्रावधकाऱयानंी पाणी पुरिठा योजना मंजूरीबाबत या 
शासन वनणययातील तरतुदीनुसार काययिाही करािी. 

(ब)  राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतगयत बंद असलले्या पाणी पुरिठा 
योजनांचे पुनरुज्जीिन :-  

राज्यात बंद असलेल्या ग्रामीण पाणी पुरिठा योजनापंैकी पुनरुज्जीवित 
कराियाच्या योजनाचंा तपशील पवरवशष्ट्ि-ब मदये जोडला आहे.  

पवरवशष्ट्ि-ब मदये नमुद करण्यात आलेल्या वजल्हा पवरिदेकडील ि महाराष्ट्र 
जीिन प्रावधकरणाकडील पाणी पुरिठा योजनासंाठी लागणारा रुपये १३०.८६ कोिींचा 
वनधी महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरणाला रे्ि वितरीत करण्यात येईल. या वनधीतून 
पवरवशष्ट्ि-ब मधील पाणी पुरिठा योजनाचंे पुनरुज्जीिन करण्यात येईल. या योजनाचं्या 
पुनरुज्जीिनाची, पुढील देखभाल दुरुस्तीची, संचलन ि सवनयंत्रणाची जबाबदारी 
महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरणाची राहील. हे काम करीत असतानंा “संबंधीत 
ग्रामपंचायतींकडून पाणीपट्टीची िसुली दरमहा वकमान ७० िक्के इतकी करण्यात येईल 
ि ही िसुली न झाल्यास पाणी पुरिठा बदं करण्यात यईेल आवण आम्हाला या योजनेतून 
िगळण्यात येईल” अशा प्रकारचा ठराि सबंंधीत ग्रामपंचायतींकडून/ ग्रामसभकेडून 
मंजूर करुन घेण्यात येईल. ही सिय कामे महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरणामाफय त करण्यात 
येतील. तसेच पाणी पुरिठा करण्यासाठी प्रत्येक गािासाठी स्ितंत्र व्यिस्र्ा करािी, 



शासन वनणयय क्रमांकः ग्रापाधो-१११५/प्र.क्र.९२/पापु-०७ 

 

पषृ्ट्ठ 100 पैकी 6  
 

जेणेकरुन पाणीपट्टीची रक्कम न भरल्यामुळे एखाद्या गािाचा पाणी पुरिठा बंद 
कराियाचा झाल्यास कोणतीही अडचण येणार नाही. यासाठी लागणाऱया िाढीि खचाची 
तरतूद पुनरुज्जीिीत करण्यात येणाऱया सिय पाणी पुरिठा योजनाचं्या आराखड्ामदय े
करण्यात यािी.  

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमाची अंमलबजािणी करतानंा सियप्रर्म 
पवरवशष्ट्ि-ब मदये दशयविलेल्या बंद पडलेल्या पाणी परुिठा योजनाचंे पुनरुज्जीिन हाती 
घेण्यात येईल.   

(क) प्रादेवशक ग्रामीण पाणी पुरिठा योजनांची देखभाल दुरुस्ती :-  
देखभाल दुरुस्ती कराियाच्या प्रादेवशक ग्रामीण पाणी पुरिठा योजनाचंी मावहती 

पवरवशष्ट्ि- क मदय ेजोडली आहे.  

४) काययक्रमातील घिक ि त्यांचे प्रमाण :- 
अ.क्र.  घिक प्रमाण 

(िक्केिारी) 
वनधी वितरणाचा वहस्सा (िक्केिारी) 

राज्य शासन अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

एकुण  

१ व्याप्ती  ८० १०० ०० १०० 
२ देखभाल ि दुरुस्ती  १० १०० ०० १०० 
३ सहाय्यकृत बाबी  ०५ १०० ०० १०० 
४ पाणी गणुित्ता  ०५ १०० ०० १०० 
एकूण  १०० १०० ०० १०० 

 
५) काययक्रमांतगयत दरडोई पाणी पुरिठ्याचे प्रमाण : - 

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रम या काययक्रमातंगयत हाती घ्याियाच्या ग्रामीण पाणी 
पुरिठा योजनासंाठी दरडोई दरवदिशी ४० वलिर हे पाणी पुरिठ्याचे प्रमाण विचारात घेऊन 
योजनाचंी आखणी करण्यात यािी. या काययक्रमातंगयत शहरालगतच्या ग्रामपंचायती/ िाड्ा/ 
िस्त्यासंाठी संदभाधीन क्रमाकं ११ येर्ील वदनाकं ११ सप्िेंबर, २०१४ च्या शासन वनणययातील 
तरतूदीनुसार ग्रामीण पाणी पुरिठा योजना अनुज्ञेय राहतील. या काययक्रमातंगयत मंजूर 
कराियाच्या ग्रामीण पाणी पुरिठा योजनासंाठी सदंभाधीन क्रमाकं ६ येर्ील वदनाकं ९ 
ऑक्िोबर, २०१३ च्या शासन वनणययाप्रमाणे ि संदभाधीन क्रमाकं १९ येर्ील वदनाकं २७ माचय, 
२०१५ च्या शासन शुध्ददपत्राप्रमाणे दरडोई खचाच ेवनकि लागू राहतील.   
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६) काययक्रमांतगयत ग्रामीण पाणी परुिठा योजना हाती घेण्यासाठी महत्िाची अि 
:- 

राज्यातील बहुताशं पाणी पुरिठा योजना ह्या बंद पडलेल्या असून त्याचंी उपागें 
(उद्भि, जलकंुभ, पाईपलाईन इ.) अध्स्तत्िात आहेत. त्यामुळे निीन योजना घेणे 
आिश्यक असेल तेव्हा त्या गािात जुनी पाणी पुरिठा योजना कायान्िीत होती का, हे 
पाहणे अवनिायय राहील. जुनी पाणी पुरिठा योजना असल्यास, त्या योजनेची उपागें नव्या 
योजनेसाठी उपयोगात आणता येतील का, यासाठी वजल्हा पातळीिर अधीक्षक अवभयंता, 
महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरण मंडळ याचं्या अदयक्षतेखालील पवरच्छेद क्र.३(अ) मदये 
दशयविल्याप्रमाणे सवमती काययरत राहील. 

७) काययक्रमांतगयत योजनाचंी तांवत्रक मान्यता :- 
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमातंगयत हाती घ्याियाच्या ग्रामीण पाणी पुरिठा 

योजनानंा पुढील तक्त्यात दशयविल्याप्रमाणे संबंवधत सक्षम प्रावधकाऱयाकंडून तांवत्रक 
मान्यता घेणे बंधनकारक राहील.  

अ.क्र. ग्रामीण पाणी परुिठा 
योजनेचा प्रकार 

तांवत्रक मान्यतेच ेअवधकार 
काययकारी 
अवभयंता 

अधीक्षक अवभयंता मुख्य अवभयंता 

१ स्ितंत्र ग्रामीण पाणी 
परुिठा योजना 

रुपये २.०० 
कोिीपयंत 

रुपये २.०० कोिी ते 
७.५० कोिीपयंत 

रुपये ७.५० 
कोिीहून अवधक 

२ प्रादेवशक ग्रामीण पाणी 
परुिठा योजना 

रुपये २.०० 
कोिीपयंत 

रुपये २.०० कोिी ते 
७.५० कोिीपयंत 

रुपये ७.५० 
कोिीहून अवधक 

८) काययक्रमांतगयत योजनेची प्रशासकीय मान्यता :- 
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमातंगयत हाती घ्याियाच्या ग्रामीण पाणी पुरिठा 

योजनानंा पुढील तक्त्यात दशयविल्याप्रमाणे संबंवधत सक्षम प्रावधकाऱयाकंडून प्रशासकीय 
मान्यता घेणे बंधनकारक राहील. 

अ.क्र. ग्रामीण पाणी परुिठा 
योजनेचा प्रकार 

प्रशासकीय मान्यतेच ेअवधकार 
(दरडोई खचाच्या वनकिात बसणाऱया योजनासंाठी) 

ग्रामसभा वजल्हा जलव्यिस्र्ापन 
सवमती, वजल्हा पवरिद 

पाणी परुिठा ि 
स्िच्छता विभाग 

(शासन) 
१ स्ितंत्र ग्रामीण पाणी 

परुिठा योजना 
-- रुपये ५.०० कोिी पयंत रुपये ५.०० कोिीहून 

अवधक 
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अ.क्र. ग्रामीण पाणी परुिठा 
योजनेचा प्रकार 

प्रशासकीय मान्यतेच ेअवधकार 
(दरडोई खचाच्या वनकिात बसणाऱया योजनासंाठी) 

ग्रामसभा वजल्हा जलव्यिस्र्ापन 
सवमती, वजल्हा पवरिद 

पाणी परुिठा ि 
स्िच्छता विभाग 

(शासन) 
२ प्रादेवशक ग्रामीण पाणी 

परुिठा योजना 
-- रुपये ५.०० कोिी पयंत रुपये ५.०० कोिीहून 

अवधक 

(१) या काययक्रमातंगयत ग्रामीण पाणी पुरिठा योजनानंा प्रशासकीय मान्यता देण्याचे 
कोणतेही अवधकार ग्रामसभा/ग्रामपंचायतीस/ग्रामसवमतीस नाहीत.  

(२) ग्रामीण पाणी पुरिठा योजनानंा वनधीच्या उपलब्धतेनुसार संबंवधत यंत्रणेने 
शासनाकडून वनदेश प्राप्त झाल्यानंतरच प्रशासकीय मान्यतेबाबत काययिाही 
करािी. 

(३) या शासन वनणययाच्या पवरवशष्ट्ि-अ मदये दशयविण्यात आलेल्या योजनाच 
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमामधून राबविण्यात येतील. या काययक्रमासाठी 
मंजूर एकूण वित्तीय मयादेत पवरवशष्ट्ि-अ मदये नमुद योजनावं्यवतवरक्त अन्य 
योजना घेण्याचे अवधकार मा.मंत्री (पाणी पुरिठा ि स्िच्छता) याचं्या 
अदयक्षतेखालील सवमतीस राहतील. 

(४) या शासन वनणययाच्या पवरवशष्ट्ि-अ मदये दशयविण्यात आलेल्या योजना अन्य 
काययक्रमामंदये समाविष्ट्ि झालेल्या असतील (उदा.जलस्िराज्य िप्पा-२ इ.) तर 
या योजना पवरवशष्ट्ि-अ मधून िगळण्यास पात्र राहतील. या िगळलेल्या 
योजनांऐिजी अन्य योजना घेण्याचे अवधकार मा.मंत्री (पाणी पुरिठा ि स्िच्छता) 
याचंे अदयक्षतेखालील सवमतीस राहतील. 

(५) या शासन वनणययाच्या पवरवशष्ट्ि-अ मदये दशयविण्यात आलेल्या ज्या योजनानंा 
यापुिी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल काययक्रमामधून मान्यता देण्यात आलेली आहे ि 
ज्या योजनाचंी वनविदा प्रवक्रया पुणय होिून कायारंभ आदेश देण्यात आलेले 
नाहीत, अशा योजनाचंे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल काययक्रमामधील प्रशासकीय 
मान्यतेचे आदेश रद्द करुन मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमामधून नव्याने 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची काययिाही करण्यात यािी.  

(६) वजल्हा जल व्यिस्र्ापन सवमतीने प्रशासकीय मान्यता वदलेल्या योजनाचं्या 
बाबतीत प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश मुख्य काययकारी अवधकारी, वजल्हा पवरिद 
यानंी वनगयवमत करािते. 
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(७) पवरवशष्ट्ि-अ मधील योजनानंा वजल्हा पवरिद स्तरािर प्रशासकीय मान्यता 
देण्यापुिी या योजनाचंी व्यिहाययता तपासण्यासाठी वजल्हा पवरिद स्तरािरील 
रुपये ५.०० कोिीपेक्षा कमी वकमतीच्या योजना शासन स्तरािर पाठविण्यात 
याव्यात.  

(८) दरडोई खचाच्या वनकिात न बसणाऱया ि रुपये ५.०० कोिीपेक्षा अवधक 
रक्कमेच्या सिय योजनाचंे प्रस्ताि मुख्य काययकारी अवधकारी, वजल्हा पवरिद 
याचं्या अवभप्रायासंह प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनास सादर करण्यात यािते.  

(९) या काययक्रमातंगयत दरडोई खचाच्या वनकिाकंवरता संदभाधीन क्र.६ येर्ील वद.९ 
ऑक्िोबर,२०१३ च्या शासन वनणययातील तरतुदी लागु राहतील. तसेच दरडोई 
खचाच्या वनकिाबाहेरील योजनानंा मान्यता देण्यासाठी संदभाधीन क्र.१० येर्ील 
वद.१ ऑगस्ि,२०१४ च्या शासन वनणययातील तरतुदीनुसार काययिाही करण्यात 
यािी. 

(१०) या काययक्रमातंगयत हाती घ्याियाच्या योजना अन्य कोणत्याही काययक्रमामदये 
समाविष्ट्ि नाहीत, याची खात्री करण्याची जबाबदारी संबंवधत प्रशासकीय 
यंत्रणाचंी राहील.  

(११) या काययक्रमातंगयत ग्रामीण पाणी पुरिठा योजनानंा सक्षम प्रावधकाऱयाचंी तावंत्रक 
मान्यता प्राप्त झाल्यानंतरच प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. प्रशासकीय 
मान्यतेसाठी प्रस्ताि सादर करतानंा योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहिाल, 
अंदाजपत्रक ि तावंत्रक मान्यतेच्या आदेशाची प्रत सादर करणे अवनिायय राहील.  

(१२) पाणी पुरिठा ि स्िच्छता विभाग (शासन) स्तरािर प्रशासकीय मंजुरीसाठी प्राप्त 
होणाऱया योजनानंा मंजुरी देण्यासाठी मा.मंत्री (पाणी पुरिठा ि स्िच्छता) याचं्या 
अदयक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे सवमती गठीत करण्यात येत आहे:- 

मा.मंत्री (पाणी पुरिठा ि स्िच्छता)   - अदयक्ष 
प्रधान सवचि (पाणी पुरिठा ि स्िच्छता विभाग)  - सदस्य 
सदस्य सवचि, महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरण, मंुबई - सदस्य 
उप सवचि तर्ा प्रकल्प सचंालक, पा.पु.ि स्ि.वि. - सदस्य 
संचालक, भजूल सिके्षण ि विकास यंत्रणा, पुणे - सदस्य 
मुख्य अवभयंता, महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरण, मंुबई - सदस्य 
उप सवचि (अर्यसकंल्प), पा.पु.ि स्ि.वि., मंुबई  - सदस्य 
उप सवचि (वनयोजन विभाग), मंत्रालय, मंुबई  - सदस्य 
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उप सवचि (वित्त विभाग), मंत्रालय, मंुबई  - सदस्य 
संचालक, पाणी ि स्िच्छता सहाय्य संस्र्ा, निी मंुबई - सदस्य 
मुख्य अवभयंता तर्ा विशेि कायय अवधकारी, पा.पु.ि स्ि.वि.- सदस्य  
उप सवचि, काययक्रमाशी संबंधीत कक्ष, पा.प.ुि स्ि.वि., मंुबई- सदस्य सवचि 

(१३) वजल्हा पवरिद स्तरािर प्राप्त होणाऱया ग्रामीण पाणी पुरिठा योजनांची तपासणी 
करण्यासाठी मुख्य काययकारी अवधकारी, वजल्हा पवरिद याचं्या अदयक्षतेखाली 
खालीलप्रमाणे सवमती कायान्िीत राहील:- 

मुख्य काययकारी अवधकारी, वजल्हा पवरिद  - अदयक्ष 
उप मुख्य काययकारी अवधकारी (पाणी ि स्िच्छता) - सदस्य 
काययकारी अवभयंता, महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरण - सदस्य 
िवरष्ट्ठ भिूजै्ञावनक, भजूल सिके्षण ि विकास यंत्रणा - सदस्य 
काययकारी अवभयंता, ग्रापापुवि, वजल्हा पवरिद  - सदस्य सवचि 

सदर सवमतीच्या तपासणीनंतर वजल्हा स्तरािरील ग्रामीण पाणी पुरिठा योजना 
मंजुरीसाठी (प्रशासकीय मान्यतेसाठी) शासनाच्या वनदेशानंतर वजल्हा जलव्यिस्र्ापन 
सवमतीसमोर सादर करण्यात येतील.  

या काययक्रमातंगयत मंजुर केल्या जाणाऱया ग्रामीण पाणी पुरिठा योजनाचंी कामे 
पवरच्छेद क्र.२१ मदय ेवदलले्या िळेापत्रकानुसार करणे बंधनकारक राहील.    

९) काययक्रमांतगयत योजनाचंी अमंलबजािणी :- 
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमातंगयत हाती घ्याियाच्या ग्रामीण पाणी पुरिठा 

योजनाचं्या अंमलबजािणीचे अवधकार पुढील तक्त्यात दशयविल्याप्रमाणे संबंधीत सक्षम 
प्रावधकाऱयानंा राहतील. 

अ.क्र. ग्रामीण पाणी परुिठा 
योजनेचा प्रकार 

योजनेच्या अमंलबजािणीच ेअवधकार 
ग्राम पाणी परुिठा 
ि स्िच्छता सवमती 

वजल्हा पवरिद महाराष्ट्र जीिन 
प्रावधकरण 

१ स्ितंत्र ग्रामीण पाणी 
परुिठा योजना 

-- रुपये ५.०० कोिी 
पयंत 

रुपये ५.०० 
कोिीहून अवधक 

२ प्रादेवशक ग्रामीण पाणी 
परुिठा योजना 

-- रुपये ५.०० कोिी 
पयंत 

रुपये ५.०० 
कोिीहून अवधक 

(१) या काययक्रमातंगयत ग्रामीण पाणी पुरिठा योजनाचं्या अंमलबजािणीचे कोणतेही 
अवधकार ग्राम पाणी पुरिठा ि स्िच्छता सवमतीला राहणार नाहीत.  
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(२) या काययक्रमातंगयत ग्रामीण पाणी पुरिठा योजनाचंी अंमलबजािणी करतानंा 
प्रचवलत शासन धोरणानुसार ई-वनविदा प्रवक्रयेचा अिलंब करणे अवनिायय 
राहील. 

(३) वजल्हा पवरिदेस मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमामधील रुपये ५.०० कोिी 
पेक्षा कमी वकमतीच्या योजनाचंी अंमलबजािणी महाराष्ट्र जीिन 
प्रावधकरणामाफय त कराियाची असल्यास वजल्हा जलव्यिस्र्ापन सवमतीने 
याबाबतचा ठराि करणे आिश्यक राहील. 

(४) योजनेच्या अंमलबजािणीसंदभात कोणत्याही प्रकारची तक्रार शासनास प्राप्त 
झाल्यास ि तक्रारीमदये तथ्य आढळून आल्यास संपूणय योजना रद्द करण्याच े
अवधकार राज्य शासनास राहतील. तसेच अंमलबजािणी यंत्रणानंा वितरीत 
केलेला वनधी व्याजासह परत घेण्याच े अवधकार देखील राज्य शासनास 
राहतील. यावशिाय योजनेतील अवनयवमततेस जबाबदार संबंवधत अवधकारी/ 
कमयचारी वशस्तभंगविियक कारिाईस पात्र राहतील. 

१०) काययक्रमांतगयत योजनाचंी देखभाल दुरुस्ती :- 
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमातंगयत हाती घेतलेल्या स्ितंत्र ग्रामीण पाणी 

पुरिठा योजनाचंी देखभाल दुरुस्ती करण्याची संपूणय जबाबदारी स्र्ावनक स्िराज्य 
संस्र्ाचंी राहील. योजनाचंी अंमलबजािणी पूणय झाल्यानंतर वकमान तीन ििे ही योजना 
चालविणे कंत्रािदारािर बंधनकारक राहील. स्ितंत्र योजना पूणयत्िानंतर ती ग्राम पाणी 
पुरिठा ि स्िच्छता सवमतीस/ग्रामपंचायातीस हस्तांतरीत करणे बंधनकारक राहील. 
पवरवशष्ट्ि-क मदये दशयविलेल्या प्रादेवशक पाणी पुरिठा योजनाचं्या देखभाल दुरुस्तीची 
संपूणय जबाबदारी महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरणाची राहील. कंत्रािदारामाफय त योजना 
पूणयत्िानंतर कराियाच्या देखभाल दुरुस्तीचा खचय योजनेच्या सविस्तर प्रकल्प 
अहिालामदये तसेच योजनेच्या भाडंिली खचामदये समाविष्ट्ि करता येणार नाही. ग्रामीण 
पाणी पुरिठा योजनाचं्या देखभाल दुरुस्तीसाठी या सवमत्या संदभाधीन क्र.१२ येर्ील 
वद.१७ ऑक्िोबर,२०१४ च्या शासन वनणययातील मागयदशयक सूचनाचंा अिलबं करु 
शकतात. अर्िा त्याचंी स्ित:ची देखभाल दुरुस्तीची प्रवक्रया राबिू शकतात.  

 

 

११) काययक्रमांतगयत योजनाचंे त्रयस्र् तांवत्रक परीक्षण :- 
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मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमातंगयत मंजूर करण्यात आलेल्या सिय ग्रामीण 
पाणी पुरिठा योजनासंाठी त्रयस्र् तावंत्रक परीक्षण करणे अवनिायय राहील. त्रयस्र् 
तावंत्रक परीक्षण करण्याची काययिाही संदभाधीन क्र.२० येर्ील वद.१५ जून,२०१५ च्या 
शासन वनणययातील तरतुदीनुसार राहील. परंतु, या काययक्रमामधील योजनाकंवरता 
कराियाच्या त्रयस्र् तावंत्रक परीक्षणाचा खचय पुढीलप्रमाणे अनुज्ञये राहील : 

अ.क्र. योजनांची वकमत त्रयस्र् तांवत्रक परीक्षणासाठी 
अनुज्ञेय खचय 

(१) रुपये ७.५० कोिीपयंतच्या स्ितंत्र ि प्रादेवशक 
ग्रामीण पाणी परुिठा योजना 

योजनेच्या ढोबळ वकमतीच्या १ 
िक्के 

(२) रुपये ७.५० कोिी िरील स्ितंत्र ि प्रादेवशक 
ग्रामीण पाणी परुिठा योजना. 

योजनेच्या ढोबळ वकमतीच्या १ 
िक्के अर्िा रुपये १०.०० लक्ष 
यापैकी ज ेकमी असेल ते. 

िरील तक्त्यात नमुद अनुज्ञये खचाच्या अिीव्यवतवरक्त संदभाधीन क्र.२० येर्ील 
वद.१५ जून,२०१५ रोजीच्या शासन वनणययातील इतर सिय अिी ि शती या काययक्रमातंगयत 
घ्याियाच्या ग्रामीण पाणी पुरिठा योजनाचं्या त्रयस्र् तावंत्रक परीक्षणासाठी लागू 
राहतील.  

१२) काययक्रमांतगयत राबिाियाच्या योजनांकवरता प्रशासकीय वनधीची तरतूद:- 
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमातंगयत मंजूर ग्रामीण पाणी पुरिठा योजनाचंी 

प्राकलने ि आराखडे तयार करण्यासाठी, योजनेच्या प्रकल्प व्यिस्र्ापन ि तावंत्रक 
सल्ल्यासाठी आवण योजनेच्या प्रशासकीय खचासाठी ग्रामीण पाणी पुरिठा योजनाचं्या 
एकूण प्रत्यक्ष कामाच्या खचाच्या अवधकतम ४ िक्के मयादेपयंतचा खचय प्रशासकीय खचय 
म्हणनू अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यास मान्यता राहील.  या ४ िक्के प्रशासकीय 
वनधीमधून खालील बाबींिर खचय अनुज्ञये राहील. प्रशासकीय वनधीची ही तरतूद वजल्हा 
पवरिदासंाठी लागू राहील. महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरणासाठी प्रशासकीय वनधीचे स्ितंत्र 
आदेश वनगयवमत करण्यात येतील. 

(१) ग्रामीण पाणी पुरिठा योजनाचंी प्राकलने ि आराखडे तयार करणे. 

(२) योजनेच्या प्रकल्प व्यिस्र्ापन ि तावंत्रक सल्ल्यासाठी खचय करणे. 

(३) पाणी पुरिठा योजनासंाठी आिश्यक साधनसामुग्री/मनुष्ट्यबळ उपलब्ध करुन घेणे. 

(४) ग्रामीण पाणी पुरिठा योजनाचं्या त्रयस्र् तावंत्रक परीक्षणासाठी खचय करणे. 
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(५) ग्रामीण पाणी पुरिठा योजनाचंी प्राकलने ि आराखडे तयार करण्यासाठी आिश्यक 
असलेली  स्िेशनरी, िंकलेखन, बायडींग ि झेरॉक्स इ.िर खचय करणे. 

(६) ग्रामीण पाणी पुरिठा योजनाचंी सनदी लेखापालाकंडून लेखा परीक्षण करणे. 

उपरोक्त बाबीं व्यवतवरक्त अन्य बाबींिर खचय करणेसाठी शासनाची पूिय मान्यता घेणे 
बंधनकारक राहील.  

१३) काययक्रमांतगयत राबिाियाच्या योजनांकरीता विवहत केललेी मानके :- 
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमातंगयत हाती घेतलेल्या ग्रामीण पाणी पुरिठा 

योजनाकंवरता पुढील मानके पूणय करणे बंधनकारक राहील.  

अ.क्र. सेिा एकक विवहत मानक 
(१) दरडोई दरवदिशी पाणी 

परुिठा 
(अ) शहरालगतच्या 

ग्रामपंचायती/ िाड्ा ि 
िस्त्यांसाठी 

(ब) इतर ग्रामपंचायती/िाड्ा ि 
िस्त्यांसाठी 

७० LPCD 
 
 
४० LPCD 

(२) पाणी परुिठा नळ जोडणी िक्केिारी 100  िक्के  
(वकमान ८० िक्के) 

(३) मीिर नळजोडणी िक्केिारी १०० िक्के (मीिरचा खचय 
अंदाजपत्रकात समाविष्ट्ि 
करता येणार नाही. ही 
जबाबदारी लाभाथ्यांची 
राहील.) 

(४) वबगर महसुली पाण्याच े
प्रमाण 

िक्केिारी १५ िक्के 

(५) पाणी परुिठ्याचे सातत्य (अ) शहरालगतच्या 
ग्रामपंचायती/ िाड्ा ि 
िस्त्यांसाठी (७०LPCD) 

(ब) इतर ग्रामपंचायती/िाड्ा ि 
िस्त्यांसाठी (४० LPCD) 

वकमान ८ तास/दरडोई 
वनकिानुसार 
 
वकमान २ तास/दरडोई 
वनकिानुसार 
  

(६) तक्रारी वनराकरणाच े
प्रमाण 

िक्केिारी १०० िक्के 

(७) पाणी परुिठ्याचा दजा िक्केिारी १०० िक्के शुदद 
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अ.क्र. सेिा एकक विवहत मानक 
(८) पाणी परुिठ्याकवरता 

होणाऱया खचाची िसुली 
िक्केिारी १०० िक्के 

(९) पाणी परुिठ्याशी 
वनगडीत शुल्क िसुलीची 
काययक्षमता 

िक्केिारी १०० िक्के 

 

१४) काययक्रमांतगयत पाणी परुिठा योजनांच्या अमंलबजािणीकवरता भसूपंादन ि 
आिश्यक परिानग्या :- 

या काययक्रमातंगयत प्रस्तावित योजनासंाठी अंदाजपत्रक सादर करण्यापिूी 
आिश्यक भसूंपादन ि इतर परिानग्या प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. अशा 
परिानग्या ि भसूंपादन योजना सादर करण्यापूिी प्राप्त झाल्याची खात्री मुख्य काययकारी 
अवधकारी, वजल्हा पवरिद यानंी करणे बंधनकारक राहील. योजना मंजुरीनंतर 
भसूंपादनाची काययिाही िा इतर आिश्यक परिानग्या या बाबी ग्राह्य धरल्या जाणार 
नाहीत. या बाबींमुळे योजना अंमलबजािणीस विलंब झाल्यास, अर्िा योजना 
रखडल्यास अर्िा योजनेची वकमत िाढल्यास त्यास राज्य शासन जबाबदार राहणार 
नाही, ि अशा योजना कोणत्याही िप्प्यािर रद्द होण्यास पात्र राहतील.   

या काययक्रमातंगयत प्रस्तावित योजनासंाठी महसूल ि िन विभाग, साियजवनक 
बाधंकाम विभाग, जलसंपदा विभाग, रेल्ि ेिा इतर विभागाचं्या आिश्यक त्या परिानग्या 
घेण्याची जबाबदारी स्र्ावनक स्िराज्य संस्र्ा/अंमलबजािणी यंत्रणा याचंी राहील.  
याकवरता वजल्हा पवरिदेने आिश्यक ती प्रशासकीय मदत ग्रामपंचायती, िाडया, 
िस्त्यानंा करािी. वनयोजन ि पूियतयारीच्या कामासंाठी लागणारा वनधी अंमलबजािणी 
यंत्रणानंी त्याचं्या उत्पन्नातून उपलब्ध करािा. त्यासाठी राज्य शासन कोणत्याही प्रकारच े
अनुदान वकिा आर्षर्क सहाय्य करणार नाही.   

१५) काययक्रमांतगयत पाणी पुरिठा योजनांच्या अंमलबजािणीचा िप्पा 
(Execution Phase):- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमातंगयत प्रस्तावित पाणी 
पुरिठा योजनाचं्या प्रत्यक्ष अंमलबजािणीची काययिाही पुढीलप्रमाणे राहील . 

(अ) वनविदा प्रवक्रया -  

या काययक्रमातंगयत ग्रामीण पाणी पुरिठा योजनानंा प्रशासकीय मान्यता 
वमळाल्यानंतर योजनेच्या खालील तीनही उपागंाचंी एकवत्रत वनविदा प्रवक्रया विवहत 
कालािधीत पूणय करािी.  
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(१) उपांग १ - स्त्रोताचंा विकास.  
(२) उपांग २ - पंपगृह, पंवपग मवशनरी, उदिय नवलका, गुरुत्ि िावहनी, ि आिश्यक 

असल्यास, जलशुविकरण कें द्र.  
(३) उपांग ३ - साठिण िाकी ि घरगुती नळजोडण्यासंह वितरण व्यिस्र्ा.   

वनविदा प्रवक्रया तीनही उपागंाकंवरता एकवत्रतपणे पूणय करण्यात आली असली 
तरी कामाचे आदेश मात्र सुरुिातीस उपागं १ च्या कामाकवरताच देण्यात यािते.  उपागं 
१ ची कामे पुणय झाल्यािर स्त्रोत योग्य ि पुरेसा असल्याचे सक्षम प्रावधकाऱयाकडून प्रमावणत 
करुन घ्याि.े  उपागं १ चे काम पुणय झाल्यानंतरच उपागं २ चे कायादेश देण्यात यािते 
आवण उपागं २ चे काम पुणय झाल्यानंतरच उपागं ३ च्या कामाचे कायादेश देण्यात यािते.  
ही बाब वनविदा प्रवक्रयेत ि करारपत्रात स्पष्ट्िपणे नमूद करण्यात यािी.   

(ब) स्त्रोताचंा विकास - 
सियप्रर्म योजनेच्या स्त्रोतांची (भपूृष्ट्ठ अर्िा भजूलाधावरत स्त्रोताचंी) कामे हाती 

घ्यािीत. भजूलाधावरत स्त्रोताचंे काम पुणय झाल्यानंतर पािसाळ्यापुिी त्याची चाचणी 
करािी.  स्त्रोताचं्या कामाबरोबरच स्त्रोताचं्या बळकिीकरणाच्या दृध्ष्ट्िकोनातून भजूल 
पुनभयरणाची कामे हाती घेण्यात यािीत. स्त्रोताचंे खोदकाम झाल्यानंतर त्याची क्षमता 
चाचणी (Yield Test) करुन भजूल विकास यंत्रणेच ेप्रमाणपत्र प्राप्त कराि ेि त्यानंतर 
त्याचे बाधंकाम पुणय कराि.े     
(क) पंवपग व्यिस्र्ा, उदिय / गुरुत्ि िावहनी ि जलशुविकरण कें द्र - 

स्त्रोताचंे काम समाधानकारकवरत्या पूणय झाल्यानंतर पपंहाऊस, पंवपग मवशनरी, 
उदिय िावहनी/गुरुत्ि िावहनी ि आिश्यक असल्यास जलशुविकरण कें द्राचं्या कामानंा 
सुरुिात करािी. ही कामे पुणय झाल्यािर ि विद्यतु जोडणी वमळाल्यानंतर योजनेतील 
स्त्रोताद्वारे उपलब्ध होणारे पाणी, गािातील अध्स्तत्िात असलेल्या साठिण िाकी / 
वितरण व्यिस्रे्शी जोडून पाणी पुरिठा सुरु करण्यात यािा.   

पंपहाऊस, पंवपग मवशनरी, उदिय िावहनी / गुरुत्ि िावहनी, जलशुविकरण कें द्र 
इत्यावद कामे समाधानकारकवरत्या पूणय झाल्यानंतर योजनेतील साठिण िाकी ि वितरण 
व्यिस्रे्ची कामे हाती घेण्यात यािीत. वितरण व्यिस्रे्तंगयत सिय घरानंा नळजोडण्या 
देण्यात याव्यात. ही कामे पूणय झाल्यानंतर पाणी पुरिठा सुरु करुन एकंदर नळ योजनेची 
चाचणी करािी.   
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१६) काययक्रमांतगयत पाणी परुिठा योजनांच्या बवहगयमनाचा िप्पा (Exit Phase) :- 
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमातंगयत ग्रामीण पाणी पुरिठा योजनेची कामे 

पुणय झाल्यानंतर नळ योजना चालविण्याकवरता पुिय वनयोजनानुसार व्यिस्र्ा वनवित 
करािी. त्यानंतर योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीची व्यिस्र्ा ठरिािी. योजनेच्या सिय 
िप्प्यांमदये झालेल्या खचाचे वित्तीय लेखापरीक्षण, सामावजक लेखापरीक्षण ि तावंत्रक 
परीक्षण करुन योजनेतील त्रिुी दुर कराव्यात आवण लेखे पुणय करुन बवहगयमनाची 
काययिाही करािी. योजनेची अमंलबजािणी पुणय झाल्यानंतर संबंधीत अमंलबजािणी 
यंत्रणेने योजना पुणयत्िाचा दाखला (Completion Certificate) सक्षम प्रावधकाऱयाकडे 
सादर करणे बंधनकारक राहील. 

१७) काययक्रमांतगयत वनधीची तरतूद करण्यासाठी काययपददती :- 
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमातंगयत हाती घ्याियाच्या पवरवशष्ट्ि-अ मधील 

एकूण १००३ योजनापंैकी ९७२ योजना स्ितंत्र स्िरुपाच्या आहेत. तर ३१ योजना 
प्रादेवशक स्िरुपाच्या आहेत. या योजनाचंे आराखडे तयार करुन या पाणी पुरिठा 
योजनाकंवरता अनुदानाचा वहस्सा देण्यासाठी राज्य स्तरािर एक लेखाशीिय उघडण्यात 
येईल. या लेखाशीिातून पुढील ४ ििाकवरता शासन मान्यतेनुसार प्रस्तावित आिश्यक 
वनधीची तरतूद करण्यात येईल. त्यास अनुसरुन दरििी वनधीच्या उपलब्धतेनुसार िािप 
करण्यात येईल. 

बहुताशं पाणी पुरिठा योजना देखभाल दुरुस्ती अभािी बंद आहेत. त्यामुळे या 
योजनाचं्या देखभाल दुरुस्तीसाठी दरििी रुपये १०० कोिी इतक्या वनधीची तरतूद 
स्ितंत्रपणे करण्यात येईल. त्यासाठी राज्य स्तरािर स्ितंत्र लेखाशीिय उघडण्यात येईल. 

राज्यातील आवदिासी बहुल वजल्ह्यामदये आवदिासी उप योजनेमधून प्रादेवशक 
नळपाणी पुरिठा योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत.  त्यापैकी बहुताशं योजना िीज 
वबलाचंा भरणा न करणे, ग्रामपंचायती आर्षर्कदृष्ट्या कमकुित असणे ि योग्य त्या 
देखभाल दुरुस्तीचा अभाि या कारणामुंळे बदं पडलेल्या आहेत.  या बंद पडलले्या परंत ु
पुनरुज्जीिीत करणे शक्य असणाऱया सिय योजनांकवरता पंचायत सवमती पातळीिर 
आवदिासी उप योजनेमधून ठोक रक्कम प्रकल्प अवधकारी ि सरपंच याचं्या संयुक्त 
खात्यात जमा करण्यात यािी आवण या रक्कमेच्या व्याजातून संबंवधतानंी योजनेच्या 
देखभाल दुरुस्तीसाठी खचय करािा.  परंतु, यासाठी वकमान २० िक्के पाणीपट्टी िसुली 
होती वकिा नाही, हे तपासणे अवनिायय राहील. 
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मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमातंगयत एकूण वित्तीय मयादेत उपलब्ध वनधीच े
तीनही पवरवशष्ट्िातंील अतंगयत बदल करण्याचे अवधकार मा.मंत्री (पाणी पुरिठा ि 
स्िच्छता) याचं्या अदयक्षतेखालील सवमतीस राहील.  

१८) प्रस्तुत काययक्रमातील योजनांकवरता नव्याने तीन स्ितंत्र लखेाशीिय 
उघडण्यात येईल. 
१) निीन ग्रामीण नळपाणी पुरिठा योजना 

२) पुनरुज्जीिीत कराियाच्या योजना   

३) नळपाणी पुरिठा योजनाचंी देखभाल ि दुरुस्ती  

१९) प्रस्तुत काययक्रमातंगयत वनधी वितरणासाठी लेखाशीिय उघडण्याची काययिाही स्ितंत्र 
शासन वनणययाद्वारे करण्यात येईल. 

२०) काययक्रमांतगयत वनधी वितरणाची काययपददती :- 
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमातंगयत मंजूर झालेल्या ग्रामीण पाणी पुरिठा 

योजनासंाठी शासनाकडून वजल्हा पवरिद ि महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरण यानंा 
पुढीलप्रमाणे िप्पावनहाय वनधी वितरण करण्यात येईल.  या योजनासंाठी Mobilization 
Advance देण्याची कोणतीही तरतूद नाही. 

अ.क्र. हप्ता क्रमांक वनधीची िक्केिारी कामाची प्रगती 
(१) पवहला हप्ता ३० िक्के योजना मंजूर झाल्यानंतर ि कायादेश देण्यापिुी 
(२) दुसरा हप्ता ३० िक्के योजनेचे ३० िक्के काम पणुय झाल्यानंतर ि 

योजनेची प्रर्म त्रयस्र् तांवत्रक तपासणी पणुय 
झाल्यानंतर. 

(३) वतसरा हप्ता ३० िक्के योजनेचे ६० िक्के काम पणुय झाल्यानंतर ि 
योजनेची वद्वतीय त्रयस्र् तांवत्रक तपासणी पणुय 
झाल्यानंतर. 

(४) चौर्ा  
(अंवतम) हप्ता 

१० िक्के योजना पणुयत्िानंतर पढुील एक ििय योजना 
यशस्िीवरत्या चालविल्यानंतर 
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२१) काययक्रमांतगयत योजनाचं्या अमंलबजािणीसाठी िळेापत्रक :- 
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमातंगयत ग्रामीण पाणी पुरिठा योजनेची मागणी, 

सविस्तर गाि कृती आराखडा, वजल्ह्याचे ि राज्याचे कृती आराखडे, योजनाचंी तावंत्रक 
(मान्यता) तपासणी, प्रशासकीय मान्यता, प्रत्यक्ष अंमलबजािणी करण्याचे िळेापत्रक 
वनवित करण्यात आले आहे. हे िळेापत्रक तयार करण्यामागचा हेतू या योजनाचंी 
अंमलबजािणी कालबदद पददतीने व्हािी ि योजनेस िप्पावनहाय आर्षर्क तरतूद उपलब्ध 
व्हािी, असा आहे. प्रत्येक विवशष्ट्ि ििाचा कृती आराखडा तयार करण्याची प्रवक्रया 
आधीच्या ििामदयेच सुरु होईल. त्यानुिंगाने योजनेची मागणी ि पुढील काययिाहीचे 
िळेापत्रक पुढीलप्रमाणे राहील.  

अ.क्र. िप्पा काययिाहीचा तपशील कालािधी 
(मवहने) 

(१) वनयोजन िप्पा योजनेची मागणी, तांवत्रक तपासणी ि 
अंदाजपत्रक तयार करणे. 

२ मवहने 

योजनेस सक्षम प्रावधकाऱयाची तांवत्रक 
मान्यता घेणे. 

२ मवहने 

योजनेस सक्षम प्रावधकाऱयाची 
प्रशासकीय मान्यता घेणे 

२ मवहने 

(२) अंमलबजािणी 
िप्पा 

योजनेची वनविदा प्रवक्रया पणुय करणे ि 
कायारंभ आदेश देणे. 

३ मवहने 

स्त्रोताच ेखोदकाम पणुय करणे ि सुरवक्षत 
िप्प्यापयंत आणणे. 

३ मवहने 

स्त्रोताच ेकाम पणुय करणे. २ मवहने 
उपांग-२ ची कामे पणुय करणे. ४ मवहने 
उपांग-३ ची कामे पणुय करणे. ५ मवहने 

(३) बवहगयमन िप्पा आर्षर्क ि भौवतक प्रगती पणुय करुन 
योजना पणुयत्िाचा दाखला देणे. 

१ मवहना 

एकूण कालािधी २४ मवहने 

िरील िळेापत्रकानुसार योजनेच्या मागणीपासून ते बवहगयमनापयंत 
सियसाधारणपणे दोन ििांचा कालािधी वनवित करण्यात आलेला असून योजनेची प्रत्यक्ष 
वनविदा प्रवक्रया सुरु करण्यापासून ते योजनेच्या पुणयत्िाचा दाखला देईपयंत १८ 
मवहन्याचंा कालािधी वनवित करण्यात आलेला आहे. यामदये कोणतीही मुदतिाढ 
देण्यात येणार नाही. 
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२२) काययक्रमाकरीता प्रशासकीय यंत्रणा :- 
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रम (MRDWP) हा पुणयपणे मा.मंत्री (पाणी पुरिठा 

ि स्िच्छता) याचं्या वनयंत्रणाखाली राबविण्यात येईल.  

या काययक्रमाचे संवनयंत्रण, पययिके्षण ि समन्ियन सचंालक, पाणी ि स्िच्छता 
सहाय्य संस्र्ा, बेलापुर, निी मंुबई याचं्यामाफय त करण्यात येईल. यासाठी पाणी ि 
स्िच्छता सहाय्य संस्र्ा स्तरािर ग्रामीण पाणी पुरिठा सवनयंत्रण ि व्यिस्र्ापन कक्ष 
स्र्ापन करण्यात येईल. या कक्षाची रुपरेिा स्ितंत्र शासन वनणययान्िये विवहत करण्यात 
येईल. 

(१) पाणी ि स्िच्छता सहाय्य संस्र्ा ही या काययक्रमातंगयत हाती घेण्यात येणाऱया 
ग्रामीण पाणी पुरिठा प्रकल्पाचं्या सुयोग्य ि विवहत कालमयादेतील 
अंमलबजािणीसाठी पययिके्षीय संस्र्ा म्हणनू काम करेल. 

(२) या काययक्रमातंगयत मंजूर सिय प्रकल्पाचंा प्रगती अहिाल, वनधी वितरणाचा 
तपशील, योजनेची आर्षर्क ि भौवतक प्रगती यािर पाणी ि स्िच्छता सहाय्य 
संस्रे्चे संवनयंत्रण असेल ि शासनास िळेोिळेी या संदभातील अहिाल सादर 
करेल.  तसेच शासनाने मागविलेल्या सिय मावहतीची पुतयता शासनास करील. 

(३) पाणी ि स्िच्छता सहाय्य संस्र्ा ही वजल्हा पवरिदा, महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरण 
ि राज्य शासन यामधील दुिा म्हणनू काम करेल. 

(४) मंजूर प्रकल्पाचं्या प्रगतीप्रमाणे खचाची उपयोवगता प्रमाणपत्रे ि प्रकल्पाचं्या 
पुणयत्िाचे दाखल े संबंवधत अंमलबजािणी यंत्रणाकंडून प्राप्त करुन घेिनू 
शासनास सादर करण्याची जबाबदारी पाणी ि स्िच्छता सहाय्य संस्रे्ची राहील. 

(५) शासन स्तरािरील योजनांच्या मंजुरीसाठी मा.मंत्री (पाणी पुरिठा ि स्िच्छता) 
याचं्या अदयक्षतेखाली सवमती काययरत राहील. या काययक्रमामधील सिय 
योजनाचं्या प्रशासकीय मंजुऱया, वनधी वितरण, योजनेचे सवनयंत्रण, योजनांची 
अंमलबजािणी, योजनाचंे समन्ियन ि व्यिस्र्ापन विभाग स्तरािरील एकाच 
कक्षाकडून पार पाडल ेजाईल. यासाठी स्ितंत्र कायासन वनमाण करण्याची 
काययिाही स्ितंत्रपणे करण्यात येईल. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमातंगयत 
ज्या योजनानंा शासनाची प्रशासकीय मान्यता आिश्यक आहे, अस े प्रस्ताि 
शासन स्तरािर प्राप्त झाल्यानंतर सदर प्रस्तािाबंाबत तावंत्रक अवभप्राय मुख्य 
अवभयंता तर्ा विशेि कायय अवधकारी (पाणी पुरिठा ि स्िच्छता विभाग) 
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याचं्याकडून प्राप्त करुन घेतले जातील. तद्नंतर प्रशासकीय मान्यतेची 
काययिाही संबंधीत कायासनाकडून करण्यात येईल.  

(६) या काययक्रमातंगयत वजल्हा स्तरािरील ग्रामीण पाणी पुरिठा योजनाचं्या 
मंजुरीसाठी मुख्य काययकारी अवधकारी, वजल्हा पवरिद याचं्या अदयक्षतेखाली 
सवमती काययरत राहील. 

(७) राज्य स्तरािरील योजना मंजुरीचे अंवतम अवधकार मा.मंत्री (पाणी पुरिठा ि 
स्िच्छता) यानंा राहतील. तर वजल्हा स्तरािरील योजना मंजुरीचे अंवतम 
अवधकार मुख्य काययकारी अवधकारी, वजल्हा पवरिद यानंा राहतील. 

(८) या काययक्रमांतगयत योजना अंमलबजािणीमदये कोणत्याही स्िरुपाची 
अवनयवमतता, अपहार अर्िा गैरव्यिहाराच्या बाबी वनदशयनास आल्यास या 
योजना कोणत्याही िप्प्यािर रद्द करण्याचे सिय अवधकार राज्य शासनास 
राहतील. तसेच या योजनांना राज्य शासनामाफय त केलेले अर्यसहाय्य िसुलपात्र 
राहील. यावशिाय संबंवधतावंिरुदद कारिाई करण्याचे वनदेश देण्याचे अवधकार 
राज्य शासनास राहतील. 

सदर शासन वनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सकेंताक 201605071147458128 असा आहे. हा आदेश 
वडजीिल स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने.  

 (राजेश कुमार) 
 प्रधान सवचि, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
1. मा.राज्यपाल याचंे प्रधान सवचि, राजभिन, मलबार वहल, मंुबई. 
2. मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सवचि, मंत्रालय, मंुबई 
3. मा.मंत्री (पाणी पुरिठा ि स्िच्छता) याचंे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुबई. 
4. मा.मंत्री (सिय) याचंे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुबई. 
5. मा. राज्यमंत्री (सिय) याचंे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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6. सिय सन्माननीय विवधमंडळ सदस्य, विधानभिन, मंुबई. 
7. मा.मुख्य सवचि याचंे उपसवचि, मंत्रालय, मंुबई. 
8. सिय अप्पर मुख्य सवचि/ प्रधान सवचि/ सवचि, मंत्रालयीन विभाग याचंे स्िीय सहायक, 

मंत्रालय, मंुबई. 
9. सदस्य सवचि, महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरण, मंुबई. 
10. विभागीय आयुक्त (सिय) 
11. संचालक, भजूल सिके्षण ि विकास यंत्रणा, पुणे. 
12. मुख्य काययकारी अवधकारी, वजल्हा पवरिद (सिय) 
13. संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, पुणे. 
14. संचालक, पाणी ि स्िच्छता सहाय संस्र्ा, बेलापूर, निी मंुबई. 
15. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मंुबई (लेखा परीक्षा/ लेखा ि अनुज्ञयेता) 
16. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर (लेखा परीक्षा/ लेखा ि अनुज्ञयेता) 
17. मुख्य अवभयंता (सिय), महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरण. 
१८. अधीक्षक अवभयंता/काययकारी अवभयंता (सिय), महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरण. 
१९. काययकारी अवभयंता (सिय), ग्रामीण पाणी पुरिठा विभाग, वजल्हा पवरिद (सिय) 
२०. मंत्रालयीन इतर सिय विभाग ि त्याचं्या अवधनस्त असलेली सिय कायालये. 
२१. पाणी पुरिठा ि स्िच्छता विभागातील सिय वनयंत्रण अवधकारी, पययिके्षीय अवधकारी ि सिय 

कायासने. 
२२. शासकीय आय.आय.िी. संस्र्ा, पिई, मंुबई. 
२३. सिय शासकीय अवभयांवत्रकी (पदिी/पदविका) महाविद्यालये 
२४. वनिडनस्ती, कायासन पापु-०७. 

  



(शासन वनणयय क्रमाकं ग्रापाधो-१११५/प्र.क्र.९२/पापु-०७, वदनाकं ०७ मे,२०१६ सोबतचे पवरवशष्ट्ि) 

पवरवशष्ट्ि-अ 
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमातंंगयत हाती घ्याियाच्या निीन  पाणी पुरिठा योजना 

(रुपये लाखात) 
अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 

समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

कोकण विभाग 
१ पालघर डहाण ू चळाणी सुकडअंबा बरडीपाडा न.पा.पु.यो. ०१ १८०६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४०.०० 
२ पालघर जव्हार खडखड धरमपूर खडखड न.पा.पु.यो. ०३ १२८९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ८७.४४ 
३ पालघर मोखाडा काष्ट्िी सािडे सािडे सािडे न.पा.पु.यो. ०१ १२०५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २०.०० 
४ पालघर मोखाडा खोच खोच खोच न.पा.पु.यो. ०३ १५२६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १२८.०० 
५ पालघर पालघर धनसार धनसार धनसार न.पा.प.ुयो. ०१ १७८७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७५.१० 
६ पालघर पालघर मासिन मासिन मासिन 

प्रा.न.पा.पु.यो. 
३८ ६१६८ वजल्हा पवरिद प्रादेवशक २९८.०० 

७ पालघर पालघर पास्र्ळ पास्र्ळ पास्र्ळ न.पा.पु.यो. ०१ १८,६७७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १४५.०० 
८ पालघर पालघर वशरगाि वशरगाि वशरगाि न.पा.पु.यो. ०१ ४७०४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १४१.०० 
९ पालघर पालघर खैरापाडा खैरापाडा खैरापाडा न.पा.पु.यो. ०१ १४,६४४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४५०.०० 
१० पालघर पालघर दांडी दांडी दांडी न.पा.पु.यो. ०३ ६७०१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४९५.०० 
११ पालघर तलासरी िडिली सिने िडिली सिने िडिली सिने 

न.पा.पु.यो. 
१० ४५३५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४५०.०० 

१२ पालघर तलासरी ििेजी ििेजी ििेजी न.पा.पु.यो. ११ ६७१२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७४५.०० 
१३ पालघर िसई पाणजू पाणजू पाणजू न.पा.पु.यो. ०१ १२६५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४८.०० 
१४ पालघर िाडा खवनिली खवनिली खवनिली न.पा.पु.यो. ०१ १२६५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६०.०० 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

१५ पालघर जव्हार भरुीिेक भरुीिेक भरुीिेक न.पा.पु.यो. ०१ १५०० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ८९.३३ 
१६ पालघर जव्हार जामसर सुयानगर (निी 

िस्ती) 
सुयानगर न.पा.पु.यो. ०१ १५०० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६५.०० 

१७ पालघर पालघर सातपािी सातपािी सातपािी न.पा.पु.यो. ०१ १०,४७३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १४७.०० 
१८ पालघर पालघर सफाळे उंबरपाडा 

नंदाडे 
सफाळे न.पा.पु.यो. ०१ ७७०२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २८०.०० 

१९ पालघर पालघर मुरबे मुरबे मुरबे न.पा.पु.यो. ०१ ७७०२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २८०.०० 
२० पालघर तलासरी उधिा सागरसेत उधिा 

न.पा.पु.यो.िाढीि 
०१ १०७९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५०.०० 

२१ पालघर िसई आडणे/वभनार आडणे आडणे न.पा.पु.यो. ०१ १२४२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५०.०० 
२२ पालघर विक्रमगड आलोंडे आलोंडे आलोंडें न.पा.पु.यो. ०२ १३३८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७४.७१ 
२३ पालघर विक्रमगड कासा (बु) कासा (बु) कासा  बु.न.पा.पु.यो. ०१ २११६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४८.६२ 
२४ पालघर विक्रमगड खोस्ते खोस्ते खोस्ते गािीतपाडा 

न.पा.पु.यो. 
०१ ११७९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४५.०० 

२५ ठाणे कल्याण जांभळू जांभळू जांभळू न.पा.पु.यो. ०१ १४४८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४५.०० 
२६ ठाणे कल्याण कांबा कांबा कांबा न.पा.पु.यो. ०३ ३५७६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १९७.०० 
२७ ठाणे मुरबाड कळंबे कळंबे कळंबे न.पा.पु.यो. ०१ १०३३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४४.०० 
२८ ठाणे मुरबाड वशरोशी वशरोशी वशरोशी न.पा.पु.यो. ०१ ११३० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४०.०० 
२९ ठाणे मुरबाड फांगुळगव्हाण फांगुळगव्हाण फांगुळगव्हाण 

न.पा.पु.यो. 
०१ १२०१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४०.०० 

३० ठाणे शहापूर सरलांबे सरलांबे सरलांबे न.पा.पु.यो. ०१ १३१६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५०.०० 
३१ ठाणे शहापूर भातसई भातसई भातसई न.पा.पु.यो. ०१ १७७२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७०.०७ 



शासन वनणयय क्रमांकः ग्रापाधो-१११५/प्र.क्र.९२/पापु-०७ 

 

पषृ्ट्ठ 100 पैकी 24  
 

अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

३२ ठाणे कल्याण बेहरे खडिली खडिली आवण ५ गािे ०५ ११,१९९ म.जी.प्रा. प्रादेवशक ११०९.०० 
३३ ठाणे शहापूर खडी खडी खडी न.पा.पु.यो. ०१ १५,५७९ म.जी.प्रा. स्ितंत्र १२००.६० 
३४ ठाणे कल्याण रायता रायता रायता आवण १४ गािे  १४ १५,३८८ म.जी.प्रा. प्रादेवशक १३१८.९० 
३५ रायगड अलीबाग नागाि नागाि नागाि न.पा.पु.यो. ०१ ५२७५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २९७.०० 
३६ रायगड अलीबाग निदेर निगांि निदेर निगांि निदेर निगांि 

न.पा.पु.यो. 
०१ ३८५९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १९९.०० 

३७ रायगड अवल बाग कुडूयस रुईशेत भोमोली रुईशेत भोमोली 
न.पा.पु.यो. 

०१ २०५० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २४.०० 

३८ रायगड अवलबाग मानकुळे मानकुळे मानकुळे न.पा.पु.यो. ०१ ३८०० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ९०.०० 
३९ रायगड अवलबाग कुसुंबळे हेमनगर हेमनगर (निीन) 

न.पा.पु.यो. 
०१ २६३२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १५०.०० 

४० रायगड पनिले सािल े सािल े सािले न.पा.पु.यो. ०१ १३२० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७५.०० 
४१ रायगड पनिले अदई अदई अदई न.पा.पु.यो. ०१ २९२३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १५०.०० 
४२ रायगड माणगांि कािीलिहाल बु कािीलिहाल बु कािीलिहाल बु 

न.पा.पु.यो. 
०१ १५२८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७९.०० 

४३ रायगड उरण कोपोली कोपोली कोपोली न.पा.पु.यो. ०१ २३८४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १००.०० 
४४ रायगड उरण रानसई रानसई रानसई न.पा.पु.यो. ०१ ३००० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १५०.०० 
४५ रायगड रोहा िरसे िरसे िरसे न.पा.पु.यो. ०१ ३५०० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३५०.०० 
४६ रायगड पेण िाशी िाशी शहापाडा 

प्रा.न.पा.पु.यो. 
३८ ३९,००० म.जी.प्रा. प्रादेवशक ३८५९.०० 

४७ रत्नावगरी रत्नावगरी खानू खानू खानू माळिणकरिाडी   
न.पा.पु.यो. 

०३ १८९६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५८.५३ 

४८ रत्नावगरी रत्नावगरी कुिारबाि कुिारबाि कुिारबाि रविद्रनगर 
न.पा.पु.यो. 

०१ २५६५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २४२.२० 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

४९ रत्नावगरी संगमेवत र कळंबस्ते भेकरेिाडी कळंबस्ते भेकरेिाडी 
निीन िस्ती एक गाि 
न.पा.पु.यो. 

०२ १११७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १८.०० 

५० रत्नावगरी वचपळूण वपपळी बु. वपपळी बु. वपपळी बु बौददिाडी 
न.पा.पु.यो. 

०६ १००६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६५.१० 

५१ रत्नावगरी वचपळूण पेढे पेढे पेढे कंुभारिाडी 
न.पा.पु.यो. 

०९ ३८१६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १९९.९० 

५२ रत्नावगरी रत्नावगरी काळझोंडी काळझोंडी जयगड 
प्रा.न.पा.पु.यो. 

११५ २३,९५५ म.जी.प्रा. प्रादेवशक २७३९.५१ 

५३ रत्नावगरी गुहागर िळेणेवत र िळेणेवत र िळेणेवत र िारचीिाडी 
न.पा.पु.यो. 

०९ ८५०० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १००.०० 

५४ रत्नावगरी वचपळूण वभले वभले वभले कंुभारिाडी 
न.पा.पु.यो. 

०४ ११४२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३२.४६ 

५५ रत्नावगरी खेड नांदगाि वदिालेिाडी नांदगाि वदिालेिाडी 
न.पा.प.ुयो. 

०६ १२४७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २३०.०० 

५६ रत्नावगरी रत्नावगरी पोमेंडी बु. कारिांचीिाडी पोमेंडी बु. बारगुंडेिाडी 
एक गाि न.पा.पु.यो. 

२ २५२९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १३६.४६ 

५७ रत्नावगरी रत्नावगरी श्रीगाि श्रीगाि श्रीगाि मंुडे तफे 
वचपळूण 

२३ ७३०७ म.जी.प्रा. प्रादेवशक ६८०.६९ 

५८ वसधुदुगय दोडामागय आये आये कंस्रक्शन 
न.पा.पु.यो. आये 
वकतिाडी, 
हवरजनिाडी, 
कंुभारिाडी 

२ १५२६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५०.०० 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

५९ वसधुदुगय साितंिाडी देगािे देगािे कंस्रक्शन 
न.पा.पु.यो. योजना 
देगि ेअंबेखानिाडी 

१ १०३७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३४.०० 

६० वसधुदुगय िेंगुले पेंदुर पेंदुर पेंदुर  गािडेिाडी 
न.पा.पु.यो. 

१ ११९० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३९.०० 

६१ वसधुदुगय िेंगुले मातोंड मातोंड मातोंड िरचीबांबर 
न.पा.पु.यो. 

१ ११५९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३८.०० 

६२ वसधुदुगय कणकिली नाताल नाताल कंस्रक्शन 
न.पा.पु.यो. योजना 
नाताल खांदरिाडी 

२ १४९५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४९.०० 

६३ वसधुदुगय कणकिली दवरस्ते दवरस्ते दवरस्ते सीरसारिाडी 
न.पा.पु.यो. 

१ ११५९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३८.०० 

६४ वसधुदुगय कणकिली तारांडळे तारांडळे कंस्रक्शन 
न.पा.पु.यो. तारांडळे 
कंुदेिाडी 

१ १२२१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४०.०० 

६५ वसधुदुगय मालिण आचरा आचरा कंस्रक्शन 
न.पा.पु.यो. योजना 
आचरा देऊळिाडी 

१ १२८२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४२.०० 

६६ वसधुदुगय देिगड िालीिांडे िालीिांडे िालीिांडे  साितंिाडी 
न.पा.पु.यो. 

१ १२२१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४०.०० 

६७ वसधुदुगय देिगड पडेल पडेल पडेल शीिाडीिाडी 
न.पा.पु.यो. 

१ १४६५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४८.०० 

६८ वसधुदुगय देिगड मोंड मोंड मोंड मोंडतार 
न.पा.पु.यो. 

1 1465 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 48.00 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

६९ वसधुदुगय देिगड िेंबिली कालिी न.पा.पु.यो. ९ गाि 
सोरगाि, कट्टा, 
िेंबिली, तालािाडे, 
िरेरी, चांदोशी, 
दाभोले, कोंडामा, 
वकजािाडे 

33 22,588 वजल्हा पवरिद प्रादेवशक 740.00 

७० वसधुदुगय देिगड गीरे गीरे गीरे पुजारेिाडी 
न.पा.पु.यो. 

2 1138 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 37.29 

७१ वसधुदुगय देिगड विजयदुगय विजयदुगय विजयदुगय न.पा.पु.यो. 3 2048 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 67.08 
७२ वसधुदुगय दोडामागय  कुडसे कुडसे कंस्रक्शन 

न.पा.पु.यो. कुडरते 
भारपालिाडी, 
धंगरिाडी 

2 1471 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 48.00 

७३ वसधुदुगय कुडाल तुलसुली तफे 
माणगाि 

तुलसुली तफे 
माणगाि 

तुलसुली तफे 
माणगाि 
कालेलकरिाडी 
न.पा.पु.यो. 

1 1967 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 49.00 

७४ वसधुदुगय िेंगुले अरिली अरिली अरिली गोंदाडिाडी 
न.पा.पु.यो. 

१ ११७० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २९.०० 

७५ वसधुदुगय कणकिली खारेपठाण संभाजीनगर संभाजीनगर 
ताकेिाडी, खारेपठाण 
रामेवत रनगर 
न.पा.पु.यो. 
 

४ १५३० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५०.०० 

                                                                                                                                 पुणे विभाग 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

७६ पुणे हिलेी उरुळी कांचन उरुळी कांचन उरुळी कांचन 
न.पा.पु.यो. 

१ ४८,००० म.जी.प्रा. स्ितंत्र १३४८.१३ 

७७ पुणे वशरुर वशक्रापूर वशक्रापूर वशक्रापूर न.पा.पु.यो. १२ ५४,७०० म.जी.प्रा. स्ितंत्र १५५६.७२ 
७८ पुणे वशरुर वशरुर ग्रावमण वशरुर ग्रावमण वशरुर ग्रावमण 

न.पा.पु.यो. 
११ ५४,७०० म.जी.प्रा. स्ितंत्र २१००.०० 

७९ पुणे आंबेगांि मंचर मंचर शहर मंचर न.पा.पु.यो. १ २९,५९८ म.जी.प्रा. स्ितंत्र १५००.०० 
८० पुणे बारामती वशरसुफळ वशरसुफळ दत्तािाडी न.पा.पु.यो. २ १३१७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २९.५७ 
८१ पुणे जुन्नर गुळंुचिाडी गुळंुचिाडी गुळंुचिाडी 

न.पा.पु.यो. 
१ २६२८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६०.०० 

८२ पुणे खेड िरुडे चौधरिाडी चौधरिाडी 
न.पा.पु.यो. 

३ १४४७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५५.०० 

८३ पुणे खेड िाडा िाडा मालिाडी ि ८ 
न.पा.पु.यो. 

६ १८८५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ९०.०० 

८४ पुणे पुरंदर कनयलिाडी कनयलिाडी कनयलिाडी 
न.पा.पु.यो. 

२ १२८५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २०.०० 

८५ पुणे आंबेगांि खडकी खडकी खडकी न.पा.पु.यो. १ १२९६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३४.२५ 
८६ पुणे भोर वककिी वककिी वककिी न.पा.पु.यो. १ १७७८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १०७.८८ 
८७ पुणे भोर रांज े रांज े रांज ेन.पा.पु.यो. १ १४९२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ९५.१३ 
८८ पुणे दौंड बोरीबेल बोरीबेल बोरीबेल न.पा.पु.यो. १ ११५३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ८२.४४ 
८९ पुणे हिलेी आळंदी म्हातोबा आळंदी म्हातोबा आळंदी म्हातोबा 

न.पा.पु.यो. 
१ २३५० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७१.७५ 

९० पुणे जुन्नर बल्लाळिाडी बल्लाळिाडी बल्लाळिाडी 
न.पा.पु.यो. 

१ १७२४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६३.०४ 

९१ पुणे मुळशी मुलखेड मुलखेड मुलखेड न.पा.पु.यो. १ १०७१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३९.२२ 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

९२ पुणे मुळशी मारंुजी मारंुजी मारंुजी न.पा.पु.यो. १ २०६४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३५४.३३ 
९३ पुणे वशरुर किठे यमाई किठे  किठे यमाई 

न.पा.पु.यो. 
१ ४४५६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १००.७२ 

९४ पुणे वशरुर िाकलीहाजी माळिाडी माळिाडी न.पा.पु.यो. १ १३७८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४८.४७ 
९५ पुणे िले्हे िले्हा (बु) िले्हा (बु) िले्हा (बु) न.पा.पु.यो. १ १५९३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १९२.६६ 
९६ पुणे हिलेी फुरसुंगी, उरुळी 

देिची 
फुरसुंगी उरुळी 

देिची 
फुरसुंगी उरुळी देिची 
प्रा.न.पा.पु.यो. 

८ ४,३५,६१६ म.जी.प्रा. प्रादेवशक ५२३६.०० 

९७ पुणे हिलेी मांजरी (बु) मांजरी (बु) मांजरी (बु)न.पा.पु.यो. १ ९२,२४८ म.जी.प्रा. स्ितंत्र ३१७९.४७ 
९८ सातारा पािण सोनाईची िाडी सोनाईची िाडी सोनाईची िाडी 

न.पा.पु.यो. 
१ २०२४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १०.०० 

९९ सातारा सातारा वचचनेर िदंन वचचनेर िदंन वचचनेर िदंन 
न.पा.पु.यो. 

१ ३००२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २०.०० 

१०० सातारा फलिण साखरिाडी साखरिाडी साखरिाडी 
न.पा.पु.यो. 

१ १०३२० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १५३.७८ 

१०१ सातारा जािळी खाशी बारमुरे खाशी बारमुरे खाशी बारमुरे 
न.पा.पु.यो. 

१ १७३७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४९.९६ 

१०२ सातारा पािण िािोळे िािोळे िािोळे न.पा.पु.यो. १ ११०४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ११.७८ 
१०३ सातारा कराड भोळेिाडी भोळेिाडी भोळेिाडी न.पा.पु.यो. १ १२७१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३३.७९ 
१०४ सातारा पािण कामरगांि कामरगांि कामरगांि न.पा.पु.यो. १ १२०९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १२.७० 
१०५ सातारा िाई देगांि देगांि देगांि न.पा.पु.यो. १ २४३२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४५.०० 
१०६ सातारा कोरेगांि नायगांि नायगांि नायगांि न.पा.पु.यो. १ १३४३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३८.०९ 
१०७ सातारा माण वबदाल वबदाल वबदाल आवण ५ िाड्ा  ८ ५६७४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १२२.८४ 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

१०८ सातारा पािण चौगुलेिाडी (खु) मुत्तलिाडी चौगुलेिाडी / 
मुत्तलिाडी 
न.पा.पु.यो. 

१ ५९४५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १३.७६ 

१०९ सातारा सातारा बासप्पाचीिाडी बासप्पाचीिाडी बासप्पाचीिाडी 
न.पा.पु.यो. 

१ ११७६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३४.५८ 

११० सातारा िाई उडतारे उडतारे उडतारे न.पा.पु.यो. १ ३४१४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७५.०० 
१११ सातारा कराड पाडली हेळगांि पाडली हेळगांि पाडली हेळगांि 

न.पा.पु.यो. 
१ १७७७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३८.२१ 

११२ सातारा कोरेगांि सोळशी सोळशी सोळशी न.पा.पु.यो. १ २२१६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४९.८५ 
११३ सातारा पािण गोठणे पार्रपुंज गोठणे पार्रपुंज 

न.पा.पु.यो. 
१ २८७१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १५.०० 

११४ सातारा सातारा गोजगेांि गोजगेांि गोजगेांि न.पा.पु.यो. १ १२२९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४८.५४ 
११५ सातारा िाई वचखली िाडकरिाडी िाडकरिाडी 

न.पा.पु.यो. 
१ १४०३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७५.९७ 

११६ सातारा कराड शेिाळिाडी शेिाळिाडी 
(म्हासोली) 

शेिाळिाडी 
न.पा.पु.यो. 

१ १५७५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४४.१८ 

११७ सातारा कोरेगांि नांदिळ नांदिळ नांदिळ न.पा.पु.यो. १ २८८१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४९.९८ 
११८ सातारा सातारा सोनापूर सोनापूर सोनापूर न.पा.पु.यो. १ १७०९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४९.१४ 
११९ सातारा िाई वचधिली वचधिली वचधिली ि ८ िाड्ा 

न.पा.पु.यो. 
५ ३५३६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ८३.८५ 

१२० सातारा कराड साजूर साजूर साजूर न.पा.पु.यो. १ १९०६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४९.६२ 
१२१ सातारा सातारा बोरखळ बोरखळ बोरखळ न.पा.पु.यो. 1 2230 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 50.89 
१२२ सातारा कराड तुळसण तुळसण तुळसण न.पा.प.ुयो. 1 1282 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 49.94 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

१२३ सातारा कराड जखीणिाडी जखीणिाडी जखीणिाडी 
न.पा.पु.यो. 

1 2466 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 17.46 

१२४ सातारा सातारा भािमरळी भािमरळी भािमरळी न.पा.पु.यो. १ १०७२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७०.९४ 
१२५ सातारा कराड रेठरे (बु) रेठरे (बु) रेठरे (बु) ि ५ िाडया 

न.पा.पु.यो. 
१ ५८६६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २०.०० 

१२६ सातारा पािण बीबी बीबी बीबी न.पा.पु.यो. १ १३५३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २५.०० 
१२७ सातारा सातारा धिडशी धिडशी धिडशी न.पा.पु.यो. १ १५८१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १९२.३७ 
१२८ सातारा सातारा वजहे वजहे वजहे न.पा.पु.यो. १ १९३९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ८३.९९ 
१२९ सातारा सातारा िणे िणे िणे न.पा.पु.यो. १ ४०९७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १९२.३७ 
१३० सातारा पािण कामरगांि नािजा कामरगांि न.पा.पु.यो. १ ३००६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३०.८५ 
१३१ सातारा पािण नाडे नाडे नाडे न.पा.पु.यो. १ १४७९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६०.८४ 
१३२ सांगली कोरेगांि िांगी िांगी िांगी न.पा.पु.यो. १ ५८८८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७०.०० 
१३३ सांगली खानापूर गाडी गाडी गाडी न.पा.पु.यो. १ ३९३७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३५.०० 
१३४ सांगली जत उमदी उमदी उमदी न.पा.पु.यो. ४ १०,९५९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २१५.२५ 
१३५ सांगली वमरज किठेवपरान किठेवपरान किठेवपरान 

न.पा.पु.यो. 
१ ९०२२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६२५.०० 

१३६ सांगली वशराळा रीळे रीळे रीळे न.पा.पु.यो. १ २१८९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ९५.०९ 
१३७ सांगली वशराळा आरळा आरळा आरळा न.पा.पु.यो. १ १९३३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २७९.७८ 
१३८ सांगली तासगांि योगेिाडी योगेिाडी योगेिाडी न.पा.पु.यो. १ १२१० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३६.८४ 
१३९ सांगली िाळिा मरळनार्पूर मरळनार्पूर मरळनार्पूर 

न.पा.पु.यो. 
१ १४७० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६३.०० 

१४० सांगली वमरज अंकळी अंकळी अंकळी न.पा.पु.यो. १ ४३७६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १९०.०० 
१४१ सांगली वमरज हरीपूर हरीपूर हरीपूर न.पा.पु.यो. १ ७०४३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७४९.०० 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

१४२ सांगली िाळिा ठाणपुडे ठाणपुडे ठाणपुडे न.पा.पु.यो. १ १८७६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५४.२४ 
१४३ सांगली वमरज वलगनुर वलगनुर वलगनुर न.पा.पु.यो. ६ ५२०० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३७३.१७ 
१४४ सांगली तासगांि डोंगरसोनी डोंगरसोनी डोंगरसोनी 

न.पा.पु.यो. 
१ ४५६७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १६.७६ 

१४५ सांगली खानापूर पारे पारे पारे न.पा.पु.यो. १ ३६६९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १९९.०० 
१४६ सांगली िाळिा येलुर येलुर येलुर न.पा.पु.यो. १ ६७९८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २१०.९८ 
१४७ सांगली िाळिा बोरगांि बोरगांि बोरगांि न.पा.पु.यो. १ ११,२२९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १८०.०० 
१४८ सांगली वमरज म्हैशाल म्हैशाल म्हैशाल न.पा.पु.यो. ३ १८५९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १९९.०० 
१४९ सांगली किठे महांकाळ वहगणगांि वहगणगांि वहगणगांि न.पा.पु.यो. १ ४८३२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ८४.०० 
१५० सांगली िाळिा साखरल े साखरल े साखरले न.पा.पु.यो. १ ९१४४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १७६.१३ 
१५१ सांगली वमरज आरग आरग आरग न.पा.पु.यो. १ १५,७८८ म.जी.प्रा. स्ितंत्र १०८२.२३ 
१५२ सांगली वमरज खिाि खिाि खिाि न.पा.पु.यो. ३ ५७९५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५५.०० 
१५३ सांगली तासगांि बलगिडे बलगिडे बलगिडे न.पा.पु.यो. १ २२६२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४५.०२ 
१५४ सांगली िाळिा ढिळी ढिळी ढिळी न.पा.पु.यो. १ २२५८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १०६.७६ 
१५५ सांगली पलूस कंुडल कंुडल कंुडल न.पा.पु.यो. ९ १९,२०१ म.जी.प्रा. स्ितंत्र ६०६.७३ 
१५६ सांगली िाळिा गाताडेिाडी गाताडेिाडी गाताडेिाडी 

न.पा.पु.यो. 
१ १५८६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ८८.४३ 

१५७ सांगली िाळिा ताकारी ताकारी ताकारी न.पा.पु.यो. १ ४०८८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १७१.७२ 
१५८ सांगली किठे महांकाळ बोरगांि बोरगांि बोरगांि न.पा.पु.यो. ७ ३५२३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १३२.०० 
१५९ सांगली खानापूर बामणी बामणी बामणी न.पा.पु.यो. १ १६०७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६५.०० 
१६० सांगली वशराळा कोकरुड कोकरुड कोकरुड न.पा.पु.यो. १ ५६०२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १४७.०८ 
१६१ सांगली किठे महांकाळ घािनांदे्र घािनांदे्र घािनांदे्र न.पा.पु.यो. १ ४७८५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १९९.०० 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

१६२ सांगली खानापूर वहिरे वहिरे वहिरे न.पा.पु.यो. १ २२६० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३३.०० 
१६३ सांगली खानापूर भाळिणी भाळिणी भाळिणी न.पा.पु.यो. १ ४९६० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १६०.०० 
१६४ सोलापूर बाशी धोत्रे धोत्रे धोत्रे न.पा.पु.यो. १ १५८२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४९.५६ 
१६५ सोलापूर सांगोला यालमार 

मंगेिाडी 
यालमार 
मंगेिाडी 

यालमार मंगेिाडी 
िाढीि 

८ ११८१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५५.०० 

१६६ सोलापूर उत्तर सोलापूर वहरज वहरज वहरज न.पा.पु.यो. 1 3254 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 59.68 
१६७ सोलापूर दवक्षण सोलापूर  भंडारकिठे भंडारकिठे भंडारकिठे 

(आंबेडकरनगर) 
न.पा.पु.यो. 

१ १४४८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १९.७० 

१६८ सोलापूर अक्कलकोि वशरिळ वशरिळ वशरिळ न.पा.पु.यो. १ ३९५५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६२.३४ 
१६९ सोलापूर बाशी देगाि देगाि देगाि न.पा.पु.यो. १ १७६१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४७.९४ 
१७० सोलापूर माळवशरस सदावशिनगर सदावशिनगर सदावशिनगर 

न.पा.पु.यो. 
१ २४०९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ८१.१५ 

१७१ सोलापूर पंढरपूर गुरसाळे गुरसाळे गुरसाळे पािोल ि २ 
िस्ती न.पा.पु.यो. 

३ १३१७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४१.९६ 

१७२ सोलापूर दवक्षण सोलापूर  माळकिठे माळकिठे माळकिठे न.पा.पु.यो. १ १५६९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७७.३७ 
१७३ सोलापूर अक्कलकोि िागदरी िागदरी िागदरी न.पा.पु.यो. १ ७२२१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १६९.५८ 
१७४ सोलापूर बाशी भालगांि भालगांि भालगांि न.पा.पु.यो. १ २१३९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६३.६४ 
१७५ सोलापूर माळवशरस कोळेगांि कोळेगांि कोळेगांि न.पा.पु.यो. १ १६३२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४०.१४ 
१७६ सोलापूर मोहोळ अंकोली अंकोली अंकोली न.पा.पु.यो. 1 1797 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 73.47 
१७७ सोलापूर उत्तर सोलापूर  नरोिेिाडी नरोिेिाडी नरोिेिाडी 

न.पा.पु.यो. 
1 1300 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 23.77 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

१७८ सोलापूर दवक्षण सोलापूर  अकोले मंदु्रप अकोले मंदु्रप अकोले मंदु्रप 
न.पा.पु.यो. 

1 1210 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 33.56 

१७९ सोलापूर अक्कलकोि उमरगे उमरगे उमरगे न.पा.पु.यो. 1 1298 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 27.62 
१८० सोलापूर बाशी सुडी सुडी सुडी न.पा.पु.यो. 1 2270 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 49.92 
१८१ सोलापूर मोहोळ सोहाळे सोहाळे सोहाळे न.पा.पु.यो. 1 2255 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 49.91 
१८२ सोलापूर मोहोळ सािळेवत र सािळेवत र सािळेवत र न.पा.पु.यो. 1 3640 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 47.65 
१८३ सोलापूर अक्कलकोि वचक्केहाळ्ळी वचक्केहाळ्ळी वचक्केहाळ्ळी 

न.पा.पु.यो. 
1 2100 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 49.98 

१८४ सोलापूर मोहोळ िाडिल िाडिल िाडिल न.पा.पु.यो. 1 1701 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३५.३७ 
१८५ सोलापूर अक्कलकोि नाविदगी नाविदगी नाविदगी आनंद तांडा 

ि इतर 2 तांडे 
न.पा.पु.यो. 

3 2859 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 38.00 

१८६ सोलापूर बाशी ज्योतीबाचीिाडी ज्योतीबाचीिाडी ज्योतीबाचीिाडी 
न.पा.पु.यो. 

१ २१०७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५८.७३ 

१८७ सोलापूर अक्कलकोि इब्रावहमपूर इब्रावहमपूर सुधारीत इब्रावहमपूर 
न.पा.पु.यो. 

१ १५१२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३२.०० 

१८८ सोलापूर बाशी आंबाबाईचीिाडी आंबाबाईचीिाडी आंबाबाईचीिाडी 
न.पा.पु.यो. 

१ ११२४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २५.०० 

१८९ सोलापूर दवक्षण सोलापूर  हत्तरू हत्तरू हत्तरू १ न.पा.पु.यो. १ ४३०६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४९.०७ 
१९० सोलापूर पंढरपूर पळूज शारदानगर पळूज न.पा.पु.यो. ४ ४५९७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३९८.०० 
१९१ सोलापूर बाशी कोरेगांि कोरेगांि कोरेगांि न.पा.पु.यो. १ ११५७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १७.७३ 
१९२ सोलापूर उत्तर सोलापूर  कौठाळी कौठाळी कौठाळी न.पा.पु.यो. १ २९३५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३८.६३ 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

१९३ सोलापूर दवक्षण सोलापूर  औज आहेरिाडी औज आहेरिाडी सुधारीत औज 
आहेरिाडी 
न.पा.पु.यो. 

१ १४०५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३६.१८ 

१९४ सोलापूर करमाळा वहसरे वहसरे वहसरे न.पा.प.ुयो. १ १५९४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३४.१२ 
१९५ सोलापूर माढा कािे कािे काि ेन.पा.पु.यो. १ ३१०५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७७.०० 
१९६ सोलापूर दवक्षण सोलापूर  मंदु्रप मंदु्रप सुधारीत मंदु्रप 

न.पा.पु.यो. 
१ २७४५० म.जी.प्रा. स्ितंत्र १३९८.०० 

१९७ कोल्हापूर गडवहग्लज अरगुंडी अरगुंडी अरगुंडी न.पा.पु.यो. १ १५८५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५४.०० 
१९८ कोल्हापूर गडवहग्लज बसगे (बु) बसगे (बु) बसगे (बु) न.पा.पु.यो. १ ४१३६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १०५.०० 

१९९ कोल्हापूर गडवहग्लज हासुरचंप ु हासुरचंप ु हासुरचंपु  न.पा.प.ुयो. १ ४३५४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ९७.०० 
२०० कोल्हापूर गडवहग्लज हासुरिाडी हासुरिाडी हासुरिाडी 

न.पा.पु.यो. 
१ ११०८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २५.०० 

२०१ कोल्हापूर गडवहग्लज   वहरलगे वहरलगे वहरलगे न.पा.पु.यो. १ १९७६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६५.०० 
२०२ कोल्हापूर गडवहग्लज कडलगे कडलगे कडलगे न.पा.पु.यो. १ २३४७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५०.०० 
२०३ कोल्हापूर गडवहग्लज कुमरी कुमरी कुमरी न.पा.पु.यो. १ १२७९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५०.०० 
२०४ कोल्हापूर गडवहग्लज मद्याळ कनुल मद्याळ कनुल मद्याळ कनुल 

न.पा.पु.यो. 
१ १६५८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ९७.०० 

२०५ कोल्हापूर गडवहग्लज मानिाड मानिाड मानिाड न.पा.पु.यो. १ १०७७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५०.०० 
२०६ कोल्हापूर गडवहग्लज नांगनुर नांगनुर नांगनुर न.पा.पु.यो. १ २५०८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १५५.०० 
२०७ कोल्हापूर कागल बामणी बामणी बामणी-मालिाडी 

न.पा.पु.यो. 
१ १५५० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५९.२५ 

२०८ कोल्हापूर कागल मद्याळ मद्याळ मद्याळ पैकी 
चौगुलेिाडी, 

३ १८०० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६७.४७ 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

राणेिाडी,हुडा-
३िाड्ा/िस्त्या 
न.पा.पु.यो. 

२०९ कोल्हापूर करिीर बवहरेवत र बवहरेवत र बवहरेवत र न.पा.प.ुयो. १ ३५३४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १००.७२ 
२१० कोल्हापूर करिीर चुये चुये चुये न.पा.पु.यो. १ २६५० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३०.०० 
२११ कोल्हापूर करिीर कांचनिाडी कांचनिाडी कांचनिाडी 

न.पा.पु.यो. 
१ १८८२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७५.१३ 

२१२ कोल्हापूर करिीर कािणे कािणे-पुनियसन कािणे-पुनियसन 
न.पा.पु.यो. 

१ २२५० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४०.०० 

२१३ कोल्हापूर पन्हाळा आिळी  आिळी िाढीि आिळी 
न.पा.पु.यो. 

2 1635 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 114.32 

२१४ कोल्हापूर पन्हाळा मरळी मरळी मरळी  ि 3 
िाड्ा/िस्त्या 
न.पा.पु.यो. 

3 1928 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 58.11 

२१५ कोल्हापूर राधानगरी एैनी एैनी एैनी न.पा.पु.यो. 1 २१०७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७८.०० 
२१६ कोल्हापूर राधानगरी सोलांकुर सोलांकुर सोलांकुर न.पा.पु.यो. 1 2713 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५०.०० 
२१७ कोल्हापूर वशरोळ जनैापुर जनैापुर जनैापुर  ि ७ 

िाड्ा/िस्त्या 
न.पा.पु.यो. 

७ ३५३५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २१३.४४ 

२१८ कोल्हापूर वशरोळ कोंडीगे्र कोंडीगे्र कोंडीगे्र ि 8 
िाड्ा/िस्त्या 
न.पा.पु.यो. 

8 3245 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 192.44 

२१९ कोल्हापूर वशरोळ तमदलो तमदलो तमदलो ि ३ 
िाड्ा/िस्त्या 
न.पा.पु.यो. 

३ २००२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १२०.०० 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

 
 

                                                                                                                                    नावशक विभाग 
२२० नावशक बागलान अराई अराई अराई न.पा.पु.यो. १ ५९१२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १८१.२० 
२२१ नावशक बागलान वभमखेत वभमखेत वभमखेत न.पा.पु.यो. १ ११६७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४८.०० 
२२२ नावशक बागलान ब्राम्हणगांि ब्राम्हणगांि ब्राम्हणगांि 

न.पा.पु.यो. 
१ ८९५१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६७.०० 

२२३ नावशक बागलान चौगांि चौगांि चौगांि न.पा.पु.यो. 1 4411 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 103.40 
२२४ नावशक बागलान इजमाने इजमाने इजमाने न.पा.पु.यो. 1 1031 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 46.00 
२२५ नावशक बागलान जुने वनरपूर वनरपूर वनरपूर न.पा.पु.यो. 1 1510 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 55.00 
२२६ नावशक बागलान नि ेवनरपूर नि ेवनरपूर नि ेवनरपूर 

न.पा.पु.यो. 
1 1475 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 52.00 

२२७ नावशक बागलान ििार ििार ििार न.पा.पु.यो. 1 2760 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 72.00 
२२८ नावशक बागलान ब्राम्हणपाडे ब्राम्हणपाडे ब्राम्हणपाडे 

न.पा.पु.यो. 
1 2328 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 70.69 

२२९ नावशक देिळा वचचाि े
(वनमबाईत) 

वचचाि े
(वनमबाईत) 

वचचाि े
(वनमबाईत)न.पा.पु.यो. 

1 3167 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 72.00 

२३० नावशक देिळा िराल े िराल े िराल ेन.पा.पु.यो. 1 1108 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 28.00 
२३१ नावशक वदडोरी चंवदकापूर चंवदकापूर चंवदकापूर न.पा.पु.यो. 1 10६० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 29.00 
२३२ नावशक वदडोरी कोवशबे कोवशबे कोवशब ेन.पा.पु.यो. 1 2080 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 57.78 
२३३ नावशक इगतपूरी अंबेिाडी अंबेिाडी अंबेिाडी 1 आवण 1 

िाडी न.पा.पु.यो. 
2 2162 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 78.00 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

२३४ नावशक इगतपूरी नांदगोसांदो नांदगोसांदो नांदगोसांदो 
न.पा.पु.यो. 

1 4203 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 90.00 

२३५ नावशक कळिण िाडी (बु) एकलहरे एकलहरे न.पा.प.ुयो. १ ११०० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २३.०० 
२३६ नावशक कळिण विरशेत विरशेत विरशेत न.पा.पु.यो. १ ११३४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १७.६० 
२३७ नावशक कळिण विसापूर विसापूर विसापूर न.पा.पु.यो. १ २१८० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ८४.०० 
२३८ नावशक मालेगांि अघार (खु) अघार (खु) अघार (खु)न.पा.प.ुयो. १ १४८९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २२.७१ 
२३९ नावशक मालेगांि धंुदे धंुदे धंुदे न.पा.पु.यो. १ १६३४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४२.०० 
२४० नावशक मालेगांि खायदे खायदे खायदे न.पा.पु.यो. १ १७५१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७५.०० 
२४१ नावशक मालेगांि वनमसेिाडी मोरदार मोरदार न.पा.पु.यो. १ १०२० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १२.१८ 
२४२ नावशक नांदगांि जळगांि (खु) जळगांि (खु) जळगांि 

(खु)न.पा.प.ुयो. 
१ २१३२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४७.०० 

२४३ नावशक नांदगांि जमदारी जमदारी जमदारी आवण २ 
िवडयेज न.पा.पु.यो. 

३ ३८६७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १९९.०० 

२४४ नावशक नांदगांि वपपराळे वपपराळे वपपराळे न.पा.पु.यो. १ २७५४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४८.०० 
२४५ नावशक नांदगांि िहेेलगांि िहेेलगांि िहेेलगांि आवण २ 

िावदस न.पा.पु.यो. 
३ ३५५६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ८८.११ 

२४६ नावशक नावशक वपपळद नावशक वपपळद नावशक वपपळद नावशक 
न.पा.पु.यो. 

१ ४०७७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ८६.०० 

२४७ नावशक नावशक राजूर भलूा राजूर भलूा राजूर भलूान 
न.पा.पु.यो. 

१ १८६७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५५.०० 

२४८ नावशक नावशक सेरुल सेरुल सेरुल न.पा.पु.यो. १ २१४३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १०४.०० 
२४९ नावशक वनफाड वचतेगांि वचतेगांि वचतेगांि न.पा.पु.यो. १ ४९३९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३९.३१ 
२५० नावशक वसन्नर अडिाडी अडिाडी अडिाडी न.पा.पु.यो. १ १८७९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७७.०० 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

२५१ नावशक वसन्नर अशापूर 
(िेबूरिाडी) 

अशापूर अशापूर न.पा.पु.यो. १ १०३२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २९.०० 

२५२ नावशक वसन्नर दापूर दापूर दापूर आवण ८ िाडीस 
न.पा.पु.यो. 

९ ४२०३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४२२.०० 

२५३ नावशक वसन्नर धरणगांि धरणगांि धरणगांि न.पा.पु.यो. १ १५६१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २३०.०० 
२५४ नावशक वसन्नर फरदापूर फरदापूर फरदापूर न.पा.पु.यो. १ १२६५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३६.०० 
२५५ नावशक वसन्नर मानोरी मानोरी मानोरी न.पा.पु.यो. १ २२०५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३३.०० 
२५६ नावशक वसन्नर नंदूर वशगोते नंदूर वशगोते नंदूर वशगोते 

न.पा.पु.यो. 
१ ५८३३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १२०.०० 

२५७ नावशक वसन्नर पानधुली पानधुली पानधुली न.पा.पु.यो. १ ४७५९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २१७.०० 
२५८ नावशक वसन्नर पास्ते पास्ते पास्ते न.पा.पु.यो. १ १९२५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५८.०० 
२५९ नावशक वसन्नर िडगांि वपगला िडगांि वपगला िडगांि वपगला आवण 

३ िाडीस न.पा.पु.यो. 
४ ३४९९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २११.०० 

२६० नावशक वसन्नर विचूर दालिी विचूर दालिी विचूर दालिी 
न.पा.पु.यो. 

१ ४४६० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४५.०० 

२६१ नावशक सूरगाना अलंगून अलंगून अलंगून न.पा.पु.यो. १ १८६५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४४.०० 
२६२ नावशक सूरगाना कलमाने भेगू भेगू न.पा.पु.यो. १ १०८० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३०.०० 
२६३ नावशक सूरगाना प्रतापगड प्रतापगड अवलिपाडा 

न.पा.पु.यो. 
१ १००४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २२.०० 

२६४ नावशक सूरगाना प्रतापगड प्रतापगड प्रतापगड न.पा.पु.यो. १ १२०६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १८.०० 
२६५ नावशक सूरगाना प्रतापगड सूययगड सूययगड न.पा.पु.यो. 1 1145 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 19.00 
२६६ नावशक त्र्यंबक िाढोली िाढोली िाढोली न.पा.पु.यो. 1 1973 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 62.00 
२६७ नावशक येिला अंकाई अंकाई अंकाई न.पा.पु.यो. 1 2157 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 56.00 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

२६८ नावशक येिला नागदे नागदे नागदे न.पा.पु.यो. 1 2860 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 93.00 
२६९ नावशक वसन्नर दत्तनगर बारबाते िस्ती मानेगांि आवण 16 

गाि ेप्रा.न.पा.पु.यो. 
35 38,645 म.जी.प्रा. प्रादेवशक 1730.00 

२७० नावशक नावशक एकलहरे एकलहरे एकलहरे सधुारणा 
न.पा.पु.यो. 

2 8800 म.जी.प्रा. स्ितंत्र 878.00 

२७१ धुळे धुळे अजगं अजगं अजगं न.पा.पु.यो. 1 3151 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 35.00 
२७२ धुळे धुळे अिधान अिधान अिधान न.पा.पु.यो. 1 4894 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 250.00 
२७३ धुळे धुळे धाडरे धाडरे धाडरे न.पा.पु.यो. 1 2989 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 40.00 
२७४ धुळे धुळे धाडरी धाडरी धाडरी न.पा.पु.यो. 1 1395 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 40.00 
२७५ धुळे धुळे फागने फागने फागने न.पा.पु.यो. 1 10,217 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 90.00 
२७६ धुळे धुळे कंुदाणे (व्हेलाने) कंुदाणे (व्हेलाने) कंुदाणे 

(व्हेलाने)न.पा.प.ुयो. 
1 1155 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 35.00 

२७७ धुळे धुळे मोराने प्र. 
लवलग 

मोराने प्र. 
लवलग 

मोराने प्र. लवलग 
न.पा.पु.यो. 

1 7611 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 362.00 

२७८ धुळे धुळे मोरदांड तांडा मोरदांड तांडा मोरदांड तांडा 
न.पा.पु.यो. 

1 1738 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 22.00 

२७९ धुळे धुळे मुकिी मुकिी मुकिी न.पा.पु.यो. १ ७८२६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६०.०० 
२८० धुळे धुळे निलनगर निलनगर निलनगर न.पा.पु.यो. १ १७३१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४९.४६ 
२८१ धुळे धुळे नेर नुरनगर नुरनगर  आवण ८ गाि े

न.पा.पु.यो. 
८ १०१० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३५०.०० 

२८२ धुळे धुळे रानमाळा रानमाळा रानमाळा न.पा.पु.यो. १ २७३० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २०.०० 
२८३ धुळे धुळे सौंदाणे सौंदाणे सौंदाणे न.पा.पु.यो. १ २४८८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ८.०० 
२८४ धुळे धुळे वशरुड वशरुड वशरुड न.पा.पु.यो. १ ९१३२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३५.०० 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

२८५ धुळे साक्री आयने आयने आयने न.पा.पु.यो. १ १३१९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३९.०९ 
२८६ धुळे साक्री छािडी छािडी सुधारीत छािडी 

न.पा.पु.यो. 
१ १६५५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४५.०० 

२८७ धुळे साक्री इंदि े इंदि े इंदि ेन.पा.पु.यो. १ ३६६५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १५.०० 
२८८ धुळे साक्री नाडसे नाडसे नाडसे न.पा.पु.यो. १ १५४८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४४.८९ 
२८९ धुळे साक्री वनजामपूर वनजामपूर वनजामपूर न.पा.पु.यो. १ ६८३४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४०.०० 
२९० धुळे साक्री वपपळनेर वपपळनेर वपपळनेर न.पा.पु.यो. १ २३,३६२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २५०.०० 
२९१ धुळे साक्री सातमाने इच्छापूर इच्छापूर न.पा.पु.यो. १ १३७४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २०.०० 
२९२ धुळे साक्री शेणपूर शेणपूर शेणपूर न.पा.पु.यो. १ १७४४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २७.०० 
२९३ धुळे साक्री शेिाळी (म.) शेिाळी (म.) शेिाळी (म.) 

न.पा.पु.यो. 
१ ११३१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २५.०० 

२९४ धुळे साक्री सुरपान सुरपान सुरपान न.पा.पु.यो. १ १२३१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४०.०० 
२९५ धुळे वशरपूर अंजादे खु. अंजादे खु. अंजादे खु.न.पा.पु.यो. १ १२२४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६०.०० 
२९६ धुळे वशरपूर अजनाड अजनाड अजनाड न.पा.पु.यो. १ २८३३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३५.०० 
२९७ धुळे वशरपूर अमोदे अमोदे अमोदे न.पा.पु.यो. १ ३२४० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४५.०० 
२९८ धुळे वशरपूर चांदसे चांदसूया चांदसूया न.पा.पु.यो. 1 1422 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 30.00 
२९९ धुळे वशरपूर दुबयड्ा दुबयड्ा दुबयड्ा न.पा.पु.यो. १ २४५४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २५.०० 
३०० धुळे वशरपूर फत्तपेूर फत्तपेूर फत्तपेूर न.पा.पु.यो. १ १९३० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३०.०० 
३०१ धुळे वशरपूर वहिरखेडा वहिरखेडा वहिरखेडा 

न.पा.पु.यो. 
१ १२४२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३३.०० 

३०२ धुळे वशरपूर जलोद जलोद जलोद न.पा.पु.यो. १ २३१५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५०.०० 
३०३ धुळे वशरपूर खैरखुिी खैरखुिी खैरखुिी न.पा.पु.यो. १ १५२२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४४.१४ 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

३०४ धुळे वशरपूर मांजरोद मांजरोद मांजरोद न.पा.पु.यो. १ ४४९४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४४.०० 
३०५ धुळे वशरपूर जुने भामपूर जुने भामपूर जुने भामपूर 

न.पा.पु.यो. 
१ ३७२८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २५.०० 

३०६ धुळे वशरपूर पनाखेड पनाखेड पनाखेड न.पा.पु.यो. १ २३२९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २०.०० 
३०७ धुळे वशरपूर सांगिी सांगिी होरयापानी 

न.पा.पु.यो. 
१ १२९३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २५.०० 

३०८ धुळे वशरपूर सांगिी सांगिी सांगिी न.पा.पु.यो. १ ७८२२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७५.०० 
३०९ धुळे वशरपूर र्ाळनेर र्ाळनेर र्ाळनेर न.पा.पु.यो. १ १२,३५९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ९०.०० 
३१० धुळे वशरपूर अमदे अमदे अमदे न.पा.पु.यो. १ ३१९८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३५.०० 
३११ धुळे वशरपूर िनािल िनािल िनािल न.पा.पु.यो. १ २७७० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २५.०० 
३१२ धुळे वशदखेडा वचलाने वचलाने वचलाने न.पा.पु.यो. १ ३४६१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५८.०० 
३१३ धुळे वशदखेडा दाऊल दाऊल दाऊल न.पा.पु.यो. १ २४७४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३५.०० 
३१४ धुळे वशदखेडा गोराने गोराने गोराने न.पा.पु.यो. १ १४७४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १२.०० 
३१५ धुळे वशदखेडा कारले कारले कारले न.पा.पु.यो. १ ३१९८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २०.०० 
३१६ धुळे वशदखेडा खोदादे खोदादे खोदादे न.पा.पु.यो. १ २०८९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २०.०० 
३१७ धुळे वशदखेडा खुरकिाडे खुरकिाडे खुरकिाडे न.पा.पु.यो. १ २४०२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २०.०० 
३१८ धुळे वशदखेडा मालपूर मालपूर मालपूर न.पा.पु.यो. १ १०,६०४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १.९९ 
३१९ धुळे वशदखेडा मंडल मंडल मंडल न.पा.पु.यो. १ २४४० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७०.७६ 
३२० धुळे वशदखेडा वनमगुळ वनमगुळ वनमगुळ न.पा.पु.यो. १ ५४५० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २५०.०० 
३२१ धुळे वशदखेडा पािण पािण पािण न.पा.पु.यो. १ ४१९४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १३०.०० 
३२२ धुळे वशदखेडा सतारे सतारे सतारे न.पा.प.ुयो. १ ११०५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३५.९५ 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

३२३ धुळे वशदखेडा तािखेडे प.न. तािखेडे प.न. तािखेडे प.न. 
न.पा.पु.यो. 

१ २१३६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २२.०० 

३२४ धुळे वशदखेडा िायपूर िायपूर िायपूर न.पा.पु.यो. १ १९४७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३३.०० 
३२५ धुळे वशदखेडा विरदेल विरदेल विरदेल न.पा.पु.यो. १ ३८६० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ९५.०० 
३२६ धुळे वशदखेडा िाघाडी बु. िाघाडी बु. िाघाडी बु.न.पा.पु.यो. १ २४१६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३१.५४ 
३२७ धुळे वशदखेडा िाघाडी खु. िाघाडी खु. बाभले न.पा.पु.यो. 1 1166 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 15.00 
३२८ धुळे वशदखेडा िाघाडी खु. िाघाडी खु. िाघाडी 

खु.न.पा.पु.यो. 
1 1117 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 17.00 

३२९ धुळे वशदखेडा िारुड िारुड िारुड न.पा.पु.यो. १ ४८६५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १५०.०० 
३३० नंदुरबार अक्कलकुिा भाबलपूर भाबलपूर भाबलपूर न.पा.पु.यो. १ १७०९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २०.०० 
३३१ नंदुरबार नंदुरबार चाकले चाकले चाकले न.पा.पु.यो. १ १२०२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १८.३८ 
३३२ नंदुरबार नंदुरबार रजाले रजाले रजाले न.पा.पु.यो. १ २४१७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३६.०० 
३३३ नंदुरबार नंदुरबार तलिाडे खु. तलिाडे खु. तलिाडे 

खु.न.पा.पु.यो. 
१ ३५२५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४०.०० 

३३४ नंदुरबार नंदुरबार समशेरपूर समशेरपूर समशेरपूर न.पा.पु.यो. 1 2262 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 40.00 
३३५ नंदुरबार नंदुरबार बोराले बोराले बोराले न.पा.पु.यो. १ १६८९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४०.०० 
३३६ नंदुरबार नंदुरबार खैराळे खैराळे खैराळे न.पा.पु.यो. १ २३०४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३०.०० 
३३७ नंदुरबार शहादा सािखेडा सािखेडा सािखेडा न.पा.पु.यो. १ १२७० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १५.३१ 
३३८ नंदुरबार अक्कलकुिा खापर खापर खापर न.पा.पु.यो. १ २७०० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४०.०० 
३३९ नंदुरबार अक्कलकुिा देिमोगरा देिमोगरा देिमोगरा न.पा.पु.यो. १ २९०४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २०.०० 
३४० नंदुरबार शहादा मोवहदे-त-

शहादे 
मोवहदे-त-
शहादे 

मोवहदे-त-शहादे 
न.पा.पु.यो. 

१ ७३२८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १८.०० 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

३४१ नंदुरबार शहादा लंगडी- भिानी लंगडी- भिानी घातोलीबडी 
न.पा.पु.यो. 

१ २७९३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १५.०० 

३४२ नंदुरबार निापूर धुळीपाडा धुळीपाडा धुळीपाडा न.पा.पु.यो. १ १७८० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३०.०० 
३४३ नंदुरबार निापूर विसरिाडी विसरिाडी विसरिाडी 

न.पा.पु.यो. 
१ ५५९० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १५०.०० 

३४४ नंदुरबार निापूर वचचपाडा वचचपाडा वचचपाडा न.पा.पु.यो. १ ६०८६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १५०.०० 
३४५ नंदुरबार शहादे अनारद अनारद अनारद न.पा.पु.यो. १ २५३१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४९.३२ 
३४६ जळगांि अमळनेर डांगर बु. डांगर बु. डांगर बु.न.पा.पु.यो. १ २२०० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७३.२० 
३४७ जळगांि अमळनेर दोधािद दोधािद सुधारीत दोधािद 

न.पा.पु.यो. 
१ १२०९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५०.०० 

३४८ जळगांि अमळनेर जुनोने जुनोने सुधारीत जुनोने 
न.पा.पु.यो. 

१ १२५० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४५.०० 

३४९ जळगांि अमळनेर सारबेिे बु.  सारबेिे बु. सुधारीत सारबेिे ब.ु   
न.पा.पु.यो. 

१ १४४४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३७.०७ 

३५० जळगांि भडगांि अमदादे अमदादे सुधारीत अमदादे 
न.पा.पु.यो. 

१ ५८१३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २००.०० 

३५१ जळगांि भडगांि बामरुड प्र. 
बहाळ 

बामरुड प्र. 
बहाळ 

सुधारीत बामरुड प्र. 
बहाळ न.पा.पु.यो. 

१ १९३६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५०.०० 

३५२ जळगांि भडगांि बोदारडे बोदारडे सुधारीत बोदारडे 
न.पा.पु.यो. 

१ १९६५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४२.०० 

३५३ जळगांि भडगांि जुिाडी जुिाडी सुधारीत जुिाडी 
न.पा.पु.यो. 

१ ३४५५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७५.०० 

३५४ जळगांि भडगांि कोलगांि कोलगांि सुधारीत कोलगांि 
न.पा.पु.यो. 

१ ३५४४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १०२.०० 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

३५५ जळगांि भडगांि िडगांि नलबंधी िडगांि नलबंधी सुधारीत िडगांि 
नलबंधी न.पा.पु.यो. 

१ २०७३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७५.०० 

३५६ जळगांि भसुािळ खंडाळे खंडाळे सुधारीत खंडाळे 
न.पा.पु.यो. 

१ १६६० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २५.०० 

३५७ जळगांि भसुािळ सींधी सींधी सुधारीत सींधी 
न.पा.पु.यो. 

१ २५१७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १४५.०० 

३५८ जळगांि बोदिड दोंदखेडा दोंदखेडा दोंदखेडा न.पा.पु.यो. १ १३९४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४५.०० 
३५९ जळगांि बोदिड जामठी जामठी जामठी सुधारणा 

न.पा.पु.यो. 
१ २६५८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १६९.०० 

३६० जळगांि चाळीसगांि खेडगांि खेडगांि सुधारीत खेडगांि 
न.पा.पु.यो. 

1 4430 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 109.00 

३६१ जळगांि चाळीसगांि न्हाि े ढोमणे सुधारीत न्हाि े-ढोमणे 
न.पा.पु.यो. 

1 1081 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 60.00 
 

जळगांि चाळीसगांि न्हाि े न्हाि े सुधारीत न्हाि े- ढोमणे 
न.पा.पु.यो. 

1 1316 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 

३६२ जळगांि चाळीसगांि सायगांि सायगांि सुधारीत सायगांि 
न.पा.पु.यो. 

१ ७०९७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १९८.७० 

३६३ जळगांि चाळीसगांि वशदिाडी वशदिाडी सुधारीत वशदिाडी 
न.पा.पु.यो. 

१ १६६६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ८०.०० 

३६४ जळगांि चाळीसगांि िाघळी िाघळी सुधारीत िाघळी 
न.पा.पु.यो. 

१ ७५७९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १००.०० 

३६५ जळगांि चोपडा भिाले भिाले सुधारीत भिाल े
न.पा.पु.यो. 

१ १५२३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५०.०० 

३६६ जळगांि चोपडा गलंगी गलंगी गलंगी न.पा.पु.यो. १ १४७१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३०.०० 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

३६७ जळगांि चोपडा गनपूर गनपूर सुधारीत गनपरू 
न.पा.पु.यो. 

१ ४१९१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ८०.०० 

३६८ जळगांि चोपडा गोरगािले खु. गोरगािले खु. सुधारीत गोरगािल े
खु.न.पा.पु.यो. 

१ १७१९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३०.६२ 

३६९ जळगांि चोपडा कृष्ट्णापूर कृष्ट्णापूर सुधारीत कृष्ट्णापूर 
न.पा.पु.यो. 

१ १५६३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४९.९२ 

३७० जळगांि चोपडा माचले माचले सुधारीत माचल े
न.पा.पु.यो. 

१ १९२५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४४.६६ 

३७१ जळगांि चोपडा मजरे वहगोणे मजरे वहगोणे सुधारीत मजरे वहगोणे 
न.पा.पु.यो. 

१ १४९४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४०.८६ 

३७२ जळगांि चोपडा सत्रासेन सत्रासेन सुधारीत सत्रासने 
न.पा.पु.यो. 

१ ३२९९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ८१.५६ 

३७३ जळगांि धरणगांि अव्हणी अव्हणी सुधारीत अव्हणी 
न.पा.पु.यो. 

1 1141 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 38.71 

३७४ जळगांि धरणगांि भोद बु. भोद बु. भोद बु.न.पा.पु.यो. 1 1260 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 40.00 
37५ जळगांि धरणगांि चांदसर बु. चांदसर बु. सुधारीत चांदसर 

बु.न.पा.पु.यो. 
1 3159 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 45.00 

37६ जळगांि धरणगांि वचचपूरा बु. वचचपूरा बु. वचचपूरा बु.न.पा.प.ुयो. 1 1192 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 39.61 
37७ जळगांि एरंडोल बाम्हणे बाम्हणे सुधारीत बाम्हणे 

न.पा.पु.यो. 
1 1367 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 60.49 

37८ जळगांि एरंडोल जिखेडा सीम जिखेडा सीम सुधारीत जिखेडा 
सीम न.पा.पु.यो. 

1 2162 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 40.00 

3७९ जळगांि एरंडोल िनकोिे िनकोिे बामबोरीख 
न.पा.पु.यो. 

1 2133 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 25.00 

38० जळगांि जळगांि भादली बु. भादली बु. भादली बु.न.पा.पु.यो. १ ७५४० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २२३.६० 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

38१ जळगांि जळगांि भोलाने भोलाने सुधारीत भोलाने 
न.पा.पु.यो. 

१ १८११ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४१.०० 

38२ जळगांि जळगांि वबलिाडी वबलिाडी वबलिाडी न.पा.पु.यो. १ १७७१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३६.०० 
38३ जळगांि जळगांि डोमगांि डोमगांि डोमगांि न.पा.पु.यो. १ १२३४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४३.०० 
38४ जळगांि जामनेर वचलगांि वचलगांि वचलगांि न.पा.पु.यो. १ १८३८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४८.६३ 
38५ जळगांि जामनेर गोंडखेल गोंडखेल गोंडखेल न.पा.पु.यो. १ २३५२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४९.८१ 
38६ जळगांि जामनेर जगंीपूर जगंीपूर सुधारीत जगंीपूर 

न.पा.पु.यो. 
१ १२७१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४०.६५ 

38७ जळगांि जामनेर मोहाडी मोहाडी मोहाडी न.पा.पु.यो. १ २९८२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६०.०० 
38८ जळगांि जामनेर नांद्रा हिलेी नांद्रा हिलेी सुधारीत नांद्रा हिलेी 

न.पा.पु.यो. 
१ २६५९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४२.७८ 

3८९ जळगांि जामनेर नायादाभाडी नायादाभाडी नायादाभाडी 
न.पा.पु.यो. 

१ ११२३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २९.५४ 

3९० जळगांि जामनेर ओझर बु. ओझर बु. सुधारीत ओझर 
बु.न.पा.पु.यो. 

१ ११८९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३५.१० 

39१ जळगांि जामनेर वपपळगांि 
गोलाईत 

वपपळगांि 
गोलाईत 

सुधारीत वपपळगांि 
गोलाईत न.पा.पु.यो. 

१ १२२६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २६.०० 

39२ जळगांि जामनेर रामपूरा रामपूरा सुधारीत रामपूरा 
न.पा.पु.यो. 

१ १००१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २८.१४ 

39३ जळगांि जामनेर सामरोद सामरोद सुधारीत सामरोद 
न.पा.पु.यो. 

१ ३६८७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ८०.०० 

39४ जळगांि जामनेर सित खेडा सित खेडा सुधारीत सित खेडा 
न.पा.पु.यो. 

१ १४७३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २५.०० 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

39५ जळगांि जामनेर तळेगांि तळेगांि सुधारीत तळेगांि 
न.पा.पु.यो. 

१ ३५५० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४०.४४ 

39६ जळगांि जामनेर िाघारी िाघारी सुधारीत िाघारी 
न.पा.पु.यो. 

१ २४२६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १५९.६३ 

39७ जळगांि मुक्ताईनगर करकी करकी करकी 
(रामगड)न.पा.पु.यो. 

१ २६१० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २५.०० 

39८ जळगांि मुक्ताईनगर कुऱहे कुऱहे सुधारीत कुऱहे 
न.पा.पु.यो. 

१ ८४५४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४५.०० 

३९९ जळगांि मुक्ताईनगर रुईखेडे रुईखेडे सुधारीत रुईखेडे 
न.पा.पु.यो. 

१ ३८९५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १३०.०० 

40० जळगांि पाचोरा हनुमानिाडी हनुमानिाडी सुधारीत हनुमानिाडी 
न.पा.पु.यो. 

१ १३४२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४९.९९ 

40१ जळगांि पाचोरा वपपरी बु.प्र. 
भडगांि 

वपपरी बु.प्र. 
भडगांि 

वपपरी बु.प्र. भडगांि 
न.पा.पु.यो. 

1 1965 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५०.०० 

40२ जळगांि पाचोरा सारोले बु. सारोले बु. सुधारीत सारोल े
बु.न.पा.पु.यो. 

१ १२०४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६७.९४ 

40३ जळगांि पाचोरा िडगांि अम्बे बु. िडगांि अम्बे बु. िडगांि अम्बे बु. आवण 
खु. सुधारीत 
न.पा.पु.यो. 

१ १०३८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७७.५९ 
 

जळगांि पाचोरा िडगांि अम्बे बु. िडगांि अम्बे बु. िडगांि अम्बे बु. आवण 
खु. सुधारीत 
न.पा.पु.यो. 

१ ८८२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 

40४ जळगांि पारोळा मंगरुळ मंगरुळ सुधारीत मंगरुळ 
न.पा.पु.यो. 

१ ३९५२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५०.०० 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

40५ जळगांि पारोळा रताल े रताल े सुधारीत रताल े
न.पा.पु.यो. 

१ ११८७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४०.०० 

40६ जळगांि पारोळा तामसिाडी तामसिाडी सुधारीत तामसिाडी 
न.पा.पु.यो. 

१ ६९८९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५०.०० 

40७ जळगांि रािरे गाते  गाते गाते पेरी ग्रामीण  
न.पा.पु.यो. 

१ २८४३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६४.०० 

4०८ जळगांि रािरे खानापूर खानापूर सुधारीत खानापूर 
न.पा.पु.यो. 

1 3997 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 64.13 

४०९ जळगांि रािरे वनभोरे बु. वनभोरे बु. वनभोरे बु. न.पा.पु.यो. 1 10,543 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 180.00 
४१० जळगांि रािरे वनमड्ा वनमड्ा हरवसगपाडा 

न.पा.पु.यो. 
1 1298 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 35.36 

४११ जळगांि रािरे रसलपूर रसलपूर रसलपूर पेरीग्रामीण 
न.पा.पु.यो. 

1 7664 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 85.00 

४१२ जळगांि रािरे राझोदे राझोदे सुधारीत राझोदे 
न.पा.पु.यो. 

1 4622 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 49.64 

४१३ जळगांि रािरे िाघोड िाघोड सुधारीत िाघोड 
न.पा.पु.यो. 

1 4570 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 82.00 

४१४ जळगांि यािल बामनोद बामनोद सुधारीत बामनोद 
न.पा.पु.यो. 

1 7795 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 65.30 

४१५ जळगांि यािल दूसखेडे दूसखेडे सुधारीत दूसखेडे 
न.पा.पु.यो. 

1 1796 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 42.00 

४१६ जळगांि यािल वहगोणे वहगोणे सुधारीत वहगोणे 
न.पा.पु.यो. 

1 7062 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 80.00 

४१७ जळगांि यािल काठोरा काठोरा डोंगर काठोरा 
न.पा.पु.यो. 

1 5046 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 74.12 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

४१८ जळगांि यािल मारुल मारुल सुधारीत मारुल 
न.पा.पु.यो. 

1 11,095 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६५.४० 

४१९ जळगांि यािल मोहराले मोहराले सुधारीत मोहराल े
न.पा.पु.यो. 

१ २९२३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४९.९० 

४२० जळगांि यािल न्हािी प्र. यािल न्हािी प्र. यािल न्हािी प्र. यािल पेरी 
ग्रामीण न.पा.पु.यो. 

१ १३,२९३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३२३.०० 

४२१ जळगांि यािल िाधोडे प्र. यािल िाधोडे प्र. 
यािल 

सुधारीत िाधोडे प्र. 
यािल न.पा.पु.यो. 

१ १०५६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४५.६८ 

४२२ जळगांि भसुािळ --  -- ३१ गाि े(ता. भसुािळ) 
प्रा.न.पा.पु.यो. 

३१ ९७,८१७ म.जी.प्रा. प्रादेवशक ४०४२.५० 

४२३ जळगांि बोदिड/मुक्ताईनगर -- -- ४८ गाि े (ता. बोदिड) 
आवण ३ गाि े (ता. 
मुक्ताईनगर) 
प्रा.न.पा.पु.यो. 

५१ १,४०,८५० म.जी.प्रा. प्रादेवशक ५५५५.२० 

४२४ जळगांि चोपडा अडािद अडािद अडािद न.पा.पु.यो. १ ३५,०१९ म.जी.प्रा. स्ितंत्र ९२२.६९ 
४२५ जळगांि एरंडोल कासोदा कासोदा कासोदा न.पा.पु.यो. १ ३२,६७७ म.जी.प्रा. स्ितंत्र १२८९.८३ 
४२६ अहमदनगर अकोला अंभोळ अंभोळ अंभोळ न.पा.पु.यो. २ १३१० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १५१.६८ 
४२७ अहमदनगर अकोला वपपळगांि 

नकविदा 
वपपळगांि 
नकविदा 

वपपळगांि नकविदा 
न.पा.पु.यो. 

3 2285 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 65.00 

४२८ अहमदनगर जामखेड जामखेड जामखेड भतूिाडा न.पा.पु.यो. 1 1034 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 38.31 
४२९ अहमदनगर जामखेड जातेगांि जातेगांि जातेगांि न.पा.पु.यो. १ 1950 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 53.92 
४३० अहमदनगर जामखेड जिाळके जिाळके जिाळके न.पा.पु.यो. 2 1945 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 34.05 
४३१ अहमदनगर जामखेड लोणी लोणी लोणी न.पा.पु.यो. २ १२७५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४४.२२ 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

४३२ अहमदनगर जामखेड पातोडा पातोडा पातोडा न.पा.पु.यो. १ १३०० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४९.०० 
४३३ अहमदनगर जामखेड अरणगांि अरणगांि पुरक अरणगांि 

न.पा.पु.यो. 
६ २६६४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १३४.९८ 

४३४ अहमदनगर जामखेड डोणगाि डोणगाि पुरक डोणगाि 
न.पा.पु.यो. 

५ १३८९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५८.३८ 

४३५ अहमदनगर कजयत कुळधारण कुळधारण कुळधारण न.पा.पु.यो. ४ ३६६९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १७०.९६ 
४३६ अहमदनगर कजयत चापडगाि चापडगाि पुरक चापडगाि 

न.पा.पु.यो. 
4 3544 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 101.71 

४३७ अहमदनगर कजयत धालिडी धालिडी धालिडी न.पा.पु.यो. 7 1215 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 119.74 
४३८ अहमदनगर कजयत भोसे भोसे पुरक भोसे न.पा.पु.यो. 6 १४०३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ८९.४० 
४३९ अहमदनगर कजयत जालकेिाडी जालकेिाडी पुरक जालकेिाडी 

न.पा.पु.यो. 
४ ११९८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५६.२३ 

४४० अहमदनगर कजयत खांडिी खांडिी िाढीि खांडिी 
न.पा.पु.यो. 

2 1043 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 33.50 

४४१ अहमदनगर कजयत रेहेकुरी रेहेकुरी पुरक रेहेकुरी 
न.पा.पु.यो. 

3 1327 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 86.23 

४४२ अहमदनगर कोपरगांि उक्कडगांि उक्कडगांि उक्कडगांि 
न.पा.पु.यो. 

१ १८६२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १३२.२० 

४४३ अहमदनगर कोपरगांि कोळेगाि र्डी कोळेगाि र्डी कोळेगाि र्डी 
न.पा.पु.यो. 

२ १७८९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७१.१५ 

४४४ अहमदनगर नगर अंबीलिाडी अंबीलिाडी अंबीलिाडी 
न.पा.पु.यो. 

३ १०१२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५६.०० 

४४५ अहमदनगर नगर अरणगांि अरणगांि अरणगांि न.पा.पु.यो. ३ ६२९३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १९९.९८ 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

४४६ अहमदनगर नगर वचचोडी पािील वचचोडी पािील वचचोडी पािील 
न.पा.पु.यो. 

३ ७५६२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २७७.०४ 

४४७ अहमदनगर नगर मजले-वचचोली मजले-वचचोली पुरक मजले-वचचोली 
न.पा.पु.यो. 

१ १५१४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५९.०३ 

४४८ अहमदनगर नगर वपपळगांि 
माळिी 

वपपळगांि 
माळिी 

पुरक वपपळगांि 
माळिी न.पा.पु.यो. 

5 5045 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 177.57 

४४९ अहमदनगर नेिासा बेलवपपलगांि बेलवपपलगांि बेलवपपलगांि 
न.पा.पु.यो. 

१ ३८६७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १५६.१३ 

४५० अहमदनगर नेिासा महालक्ष्मी वहिरे महालक्ष्मी वहिरे पुरक महालक्ष्मी वहिरे 
न.पा.पु.यो. 

२ १५६८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५२.५५ 

४५१ अहमदनगर नेिासा रस्तापूर रस्तापूर पुरक रस्तापूर 
न.पा.पु.यो. 

१ २८८८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १०२.४२ 

४५२ अहमदनगर पार्डी मावणक दोंडी मावणक दोंडी मावणक दोंडी 
न.पा.पु.यो. 

७ ३०४८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ८१.९३ 

४५३ अहमदनगर राहता केलिड केलिड बु.  पुरक केलिड 
न.पा.पु.यो. 

२ २५८६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १४०.०० 

४५४ अहमदनगर राहता कोऱहाळे कोऱहाळे कोऱहाळे न.पा.पु.यो. १ ३०७३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १५१.०० 
४५५ अहमदनगर संगमनेर कोंची-मांची कोंची कोंची-मांची 

न.पा.पु.यो. 
3 १०२० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६६.०० 

४५६ अहमदनगर पारनेर सुपा सुपा सुपा न.पा.पु.यो. १ (ििय २०११) 
६१६७ 

(ििय २०३७) 
१९,७१३ 

म.जी.प्रा. स्ितंत्र २०५३५७ 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

४५७ अहमदनगर कजयत वमरजगांि वमरजगांि वमरजगांि न.पा.पु.यो. १ (ििय २०११) 
११,९३४ 
(ििय २०३७) 
१५,८४७ 

म.जी.प्रा. स्ितंत्र १२१०.०० 

४५८ अहमदनगर कोपरगांि कोकमठाण कोकमठाण सुधारीत कोकमठाण 
न.पा.पु.यो. 

१ १९,५५५ म.जी.प्रा. स्ितंत्र ८५५.११ 

४५९ अहमदनगर संगमनेर वनमोण वनमोण वनमोण ि ४ गािे प्रा. 
न.पा.पु.यो. 

५ १७,९५६ म.जी.प्रा. प्रादेवशक ९१६.०० 

                                                                                                                            औरंगाबाद  विभाग 
४६० औरंगाबाद औरंगाबाद शेकिा शेकिा शेकिा न.पा.पु.यो. १ २३५१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १४२.६६ 
४६१ औरंगाबाद औरंगाबाद ओहर ओहर ओहर न.पा.पु.यो. १ १०८१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३७.०७ 
४६२ औरंगाबाद औरंगाबाद वपसादेिी वपसादेिी वपसादेिी न.पा.पु.यो. १ ३९२९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३८२.०० 
४६३ औरंगाबाद औरंगाबाद शेंद्रा कमंगर शेंद्रा कमंगर शेंद्रा कमंगर 

न.पा.पु.यो. 
१ २९८७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १४१.८२ 

४६४ औरंगाबाद गंगापूर घानेगांि नारायणपेठ खुदय इिािा नारायणपेठ 
न.पा.पु.यो. 

2 
 

502 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 148.00 
 

औरंगाबाद गंगापूर घानेगांि इिािा इिािा नारायणपेठ 
न.पा.पु.यो. 

2054 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 

४६५ औरंगाबाद गंगापूर फुलवशिरा फुलवशिरा फुलवशिरा 
न.पा.पु.यो. 

1 1271 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 88.76 

४६६ औरंगाबाद गंगापूर गिलीधानोरा गिलीधानोरा गिलीधानोरा 
न.पा.पु.यो. 

1 1071 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 67.31 

४६७ औरंगाबाद कन्नड जहूेर जहूेर जहूेर न.पा.पु.यो. 1 2558 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 117.68 
४६८ औरंगाबाद कन्नड िासडी िासडी िासडी न.पा.पु.यो. १ २९७५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १२९.७१ 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

४६९ औरंगाबाद पैठण आडुळ बु. आडुळ बु. आडुळ बु.न.पा.पु.यो. २ ६१०१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २४१.३३ 
औरंगाबाद पैठण आडुळ बु. आडुळ बु. आडुळ बु.न.पा.पु.यो. १३०९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 

४७० औरंगाबाद पैठण पोरगांि पोरगांि पोरगांि न.पा.पु.यो. २ १३०९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६६.४८ 
औरंगाबाद पैठण पोरगांि पोरगांि तांडा पोरगांि न.पा.पु.यो. ३८३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 

४७१ औरंगाबाद फुलमाजरी वकनगांि वकनगांि वकनगांि न.पा.पु.यो. १ ३२०५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५८.११ 
४७२ औरंगाबाद वसल्लोड जळकीबाजार जळकीबाजार जळकीबाजार 

न.पा.पु.यो. 
१ २००५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६४.३६ 

४७३ औरंगाबाद वसल्लोड पळशी पळशी पळशी न.पा.पु.यो. १ ५८२६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २५०.०० 
४७४ औरंगाबाद वसल्लोड बोरगांि बाजार बोरगांि बाजार बोरगांि बाजार 

न.पा.पु.यो. 
१ २६७४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ८९.७५ 

४७५ औरंगाबाद सोयीगांि फदापूर फदापूर फदापूर न.पा.पु.यो. २ ९१६७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४९८.९९ 
४७६ औरंगाबाद कन्नड कन्नड चापानेर  चापानेर २ गाि े 

न.पा.पु.यो. 
३ ८०८७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ८२८.५५ 

४७७ जालना अबंड एकलहेरे एकलहेरे एकलहेरे न.पा.प.ुयो. १ २२९८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४७.१४ 
४७८ जालना अंबड हस्तपोखरी हस्तपोखरी हस्तपोखरी 

न.पा.पु.यो. 
१ २२९० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ९१.४९ 

४७९ जालना अंबड लालिाडी लालिाडी लालिाडी न.पा.पु.यो. १ २३५५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७२.९७ 
४८० जालना अंबड पारडा पारडा पारडा न.पा.पु.यो. १ २३४६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ९२.७६ 
४८१ जालना अंबड पारनेर पारनेर पारनेर न.पा.पु.यो. १ ३०७७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६८.१० 
४८२ जालना अंबड पानेगांि पानेगांि पानेगांि न.पा.पु.यो. १ २०५० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४८.०० 
४८३ जालना अंबड भांबेरी भांबेरी भांबेरी न.पा.पु.यो. १ २४७७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५८.०० 
४८४ जालना अंबड दहयाला दहयाला दहयाला न.पा.पु.यो. १ १८०७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४९.८२ 
४८५ जालना अंबड नालेिाडी नालेिाडी नालेिाडी न.पा.पु.यो. १ १७६१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३२.०० 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

४८६ जालना अंबड रोहीलागड रोहीलागड रोहीलागड 
न.पा.पु.यो. 

१ ४५३९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४५.०० 

४८७ जालना अंबड करंजळा करंजळा करंजळा न.पा.पु.यो. १ १५९० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३७.०० 
४८८ जालना िदनापूर मात्रेिाडी मात्रेिाडी मात्रेिाडी न.पा.पु.यो. 1 1127 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 35.22 
४८९ जालना िदनापूर अकोला अकोला 

अकाला 
अकोला न.पा.पु.यो. 1 2225 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 49.00 

४९० जालना िदनापूर आसरखेडा आसरखेडा आसरखेडा 
न.पा.पु.यो. 

१ १८४४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४३.०० 

४९१ जालना िदनापूर नानेगांि नानेगांि नानेगांि न.पा.पु.यो. १ १७२३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४०.०९ 
४९२ जालना िदनापूर सायगांि सायगांि सायगांि न.पा.पु.यो. १ १७२८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४०.२१ 
४९३ जालना भोकरदन जिखेडा बु. जिखेडा बु. जिखेडा 

बु.न.पा.पु.यो. 
१ १६३७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १०२.७६ 

४९४ जालना भोकरदन रेलगांि रेलगांि रेलगांि न.पा.पु.यो. १ १९७९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४९.९० 
४९५ जालना भोकरदन वलगेिाडी वलगेिाडी वलगेिाडी न.पा.पु.यो. १ १९११ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४९.०० 
४९६ जालना भोकरदन िाकडी िाकडी िाकडी  कुकडी 

न.पा.पु.यो. 
१ ३०२६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७०.०० 

४९७ जालना भोकरदन िालसा िडाळा िालसा िडाळा िालसा िडाळा 
न.पा.पु.यो. 

४ २६६१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६२.०० 

४९८ जालना भोकरदन िडशेद िडशेद िडशेद न.पा.पु.यो. १ १३६० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३२.०० 
४९९ जालना भोकरदन अन्िा अन्िा अन्िा न.पा.पु.यो. १ ५६५६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १३१.६२ 
५०० जालना भोकरदन गोद्री गोद्री गोद्री न.पा.पु.यो. 1 2471 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 57.50 
५०१ जालना भोकरदन कठोरा बाजार कठोरा बाजार कठोरा बाजार 

न.पा.पु.यो. 
1 4817 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 112.09 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

५०२ जालना भोकरदन सािखेडा सािखेडा सािखेडा न.पा.पु.यो. १ १३३९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३१.१६ 
५०३ जालना भोकरदन िाडी बु. िाडी बु. िाडी बु.न.पा.पु.यो. १ १६४५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३८.२८ 
५०४ जालना भोकरदन गोिेगाि गोिेगाि गोिेगाि न.पा.पु.यो. 1 2080 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 48.00 
५०५ जालना भोकरदन हसनाबाद हसनाबाद हसनाबाद न.पा.पु.यो. १ ५४४४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १२७.०० 
५०६ जालना घनसािगंी जांबसमर्य जांबसमर्य जांबसमर्य न.पा.पु.यो. १ २६१५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६१.०० 
५०७ जालना घनसािगंी बोंधलापूरी बोंधलापूरी बोंधलापूरी 

न.पा.पु.यो. 
१ १९२९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४५.०० 

५०८ जालना घनसािगंी शेिता शेिता  शेिता न.पा.पु.यो. १ १४९८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३५.०० 
५०९ जालना घनसािगंी वशदेिडगांि वशदेिडगांि वशदेिडगांि 

न.पा.पु.यो. 
१ २३०७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५४.०० 

५१० जालना घनसािगंी अंतरिाला दाई अंतरिाला दाई अंतरिाला दाई 
न.पा.पु.यो. 

१ १३७० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३१.८८ 

५११ जालना घनसािगंी खालापूरी खालापूरी खालापूरी न.पा.पु.यो. १ २१२५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४९.४५ 
५१२ जालना घनसािगंी वतर्यपुरी वतर्यपुरी वतर्यपुरी न.पा.पु.यो. १ १०,१४८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २३६.१४ 
५१३ जालना जाफ्राबाद िेंभणूी िेंभणूी िेंभणूी न.पा.पु.यो. 1 11,376 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 474.00 
५१४ जालना जाफ्राबाद मंगरुल मंगरुल मंगरुल न.पा.पु.यो. १ ११२२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३८.९० 
५१५ जालना जाफ्राबाद भातोडी भातोडी भातोडी न.पा.पु.यो. १ १०९३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५८.७८ 
५१६ जालना जाफ्राबाद वनिडंुगा वनिडंुगा वनिडंुगा न.पा.पु.यो. १ २१५८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४६.४४ 
५१७ जालना जाफ्राबाद िरुड बु. िरुड बु. िरुड बु.न.पा.पु.यो. १ ५२१० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १८६.९१ 
५१८ जालना जाफ्राबाद भारज बु. भारज बु. भारज बु.न.पा.पु.यो. १ ४८६७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ११३.०० 
५१९ जालना जाफ्राबाद वहिरा काबली वहिरा काबली वहिरा काबली 

न.पा.पु.यो. 
१ ११०८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४९.९८ 

५२० जालना जाफ्राबाद माहोरा माहोरा माहोरा न.पा.पु.यो. 1 4475 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 181.38 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

५२१ जालना जालना शेिली शेिली शेिली न.पा.पु.यो. 1 7561 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 331.00 
५२२ जालना जालना धारकल्याण धारकल्याण धारकल्याण 

न.पा.पु.यो. 
1 1898 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 42.56 

५२३ जालना जालना वहिरा रोशनगांि वहिरा 
रोशनगांि 

वहिरा रोशनगांि 
न.पा.पु.यो. 

1 2633 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 64.63 

५२४ जालना जालना नंदापूर नंदापूर नंदापूर न.पा.पु.यो. 1 2042 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 47.52 
५२५ जालना जालना नेर नेर नेर न.पा.पु.यो. 1 6782 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 169.25 
५२६ जालना जालना विरेगांि विरेगांि विरेगांि न.पा.पु.यो. 1 2024 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 89.93 
5२७ जालना जालना काला काला काला न.पा.पु.यो. २ ३२२६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६८.२९ 
5२८ जालना जालना वसधी काळेगांि वसधी काळेगांि वसधी काळेगांि 

न.पा.पु.यो. 
१ ३११७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३१.२० 

5२९ जालना जालना धानोरा धानोरा धानोरा न.पा.पु.यो. १ १४४७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४०.७९ 
53० जालना जालना गोलापांगरी गोलापांगरी गोलापांगरी 

न.पा.पु.यो. 
१ २२०१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५१.२२ 

53१ जालना जालना सोमनार् सोमनार् सोमनार् न.पा.पु.यो. १ १५८१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४२.७२ 
53२ जालना जालना हातिन हातिन हातिन न.पा.पु.यो. १ १६९४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३८.६९ 
5३३ जालना जालना िडगांि िडगांि िडगांि न.पा.पु.यो. 1 1439 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 33.00 
5३४ जालना जालना िाघृळ जहागीर िाघृळ जहागीर िाघृळ जहागीर 

न.पा.पु.यो. 
1 3741 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 87.00 

5३५ जालना जालना दुकरी वपपरी दुकरी वपपरी दुकरी वपपरी 
न.पा.पु.यो. 

1 2414 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 57.83 

5३६ जालना जालना इंदेिाडी इंदेिाडी इंदेिाडी न.पा.पु.यो. १ ३७५४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १२२.७२ 
5३७ जालना मंठा तळणी तळणी तळणी न.पा.पु.यो. 1 5743 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 199.87 
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समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
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संख्या  
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समाविष्ट्ि 
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लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

5३८ जालना मंठा दहीफळ खंदारे दहीफळ खंदारे दहीफळ खंदारे 
न.पा.पु.यो. 

1 3011 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 89.36 

5३९ जालना मंठा देिठाणा उस्िद देिठाणा उस्िद देिठाणा उस्िद 
न.पा.पु.यो. 

1 2521 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 86.18 

54० जालना परतूर लोणी खु. लोणी खु. लोणी खु.न.पा.पु.यो. 1 1956 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 61.84 
54१ जालना परतूर आनंदगांि आनंदगांि आनंदगांि न.पा.पु.यो. 1 1001 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 31.47 
54२ जालना परतूर मंठा जालना परतूर मंठा 

जालना 
195 गाि ेपरतूर 
मंठा जालना 

195 गाि े गीड 
न.पा.पु.यो. (परतूर 
मंठा आवण जालना 
तालुका) (िप्पा 1) 

73 1,14,752 म.जी.प्रा. प्रादेवशक 19,400.00 

5४३ परभणी सेलू वशदे िाकळी वशदे िाकळी वशदे िाकळी 
न.पा.पु.यो. 

1 1823 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 50.00 

5४४ परभणी वजतूर चारठाणा चारठाणा चारठाणा न.पा.पु.यो. 1 7795 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 176.87 
5४५ परभणी मानित गोगलगांि गोगलगांि गोगलगांि न.पा.पु.यो. 1 1590 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 84.73 
5४६ परभणी परभणी बलसा खु. बलसा खु. बलसा खु.न.पा.पु.यो. १ १३१४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ८६.९५ 
5४७ परभणी परभणी रायपूर रायपूर रायपूर न.पा.पु.यो. १ १४४२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ८३.५३ 
5४८ परभणी पार्री गुंज गुंज गुंज रायपुर 

न.पा.पु.यो. 
१ २०४८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ८४.०० 

5४९ परभणी वजतूर बामणी बु. बामणी बु. बामणी बु.न.पा.पु.यो. १ २१८३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १४३.०० 
55० परभणी वजतूर दुधगांि दुधगांि दुधगांि न.पा.पु.यो. १ ५६५७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २२७.०० 
55१ परभणी वजतूर िरणा िरणा िरणा न.पा.पु.यो. १ १७०५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५२.०० 
55२ परभणी गंगाखेड वपपळदरी वपपळदरी वपपळदरी न.पा.पु.यो. १ ३५५४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६०.०० 
5५३ परभणी वजतूर भोगाि भोगाि भोगाि न.पा.पु.यो. १ ५८८१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७८.०० 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

5५४ परभणी सोनपेठ शेळगांि शेळगांि 
हातकर 

शेळगांि हातकर , 
भाऊचा तांडा (निीन 
िस्ती) न.पा.पु.यो. 

७ २७४४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १८५.०० 

5५५ परभणी सेलू वहस्सी वहस्सी वहस्सी न.पा.पु.यो. १ १७३८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७२.६२ 
5५६ परभणी गंगाखेड डोंगर जािळा डोंगर जािळा डोंगर जािळा 

न.पा.पु.यो. 
१ ११८६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७२.३० 

5५७ परभणी गंगाखेड इळेगांि इळेगांि इळेगांि न.पा.पु.यो. १ १८११ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७६.५० 
5५८ परभणी गंगाखेड मुळी मुळी मुळी न.पा.पु.यो. १ २७८३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६५.४५ 
5५९ परभणी पुणा माखनी माखनी माखनी न.पा.पु.यो. १ १४०९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७१.०० 
56० परभणी परभणी पोखरनी पोखरनी पोखरनी न.पा.पु.यो. १ ४४८१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १५९.९८ 
56१ परभणी मानित हािकरिाडी हािकरिाडी हािकरिाडी 

न.पा.पु.यो. 
१ १६११ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६२.५० 

56२ परभणी वजतूर िडाळी िडाळी िडाळी न.पा.पु.यो. 1 1393 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 55.39 
5६३ परभणी वजतूर वलबाळा वलबाळा वलबाळा न.पा.पु.यो. 1 1227 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 54.83 
5६४ परभणी वजतूर असोला असोला असोला न.पा.पु.यो. 1 1752 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 70.19 
5६५ परभणी परभणी सनपुरी सनपुरी सनपुरी न.पा.पु.यो. 1 1711 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 63.00 
5६६ वहगोली औंध औंधा येहेलागांि 

सोलंकी 
येहेलागांि सोलंकी 
न.पा.पु.यो. 

१ २४७२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६०.७१ 

5६७ वहगोली बसमत बसमत कुरांडा कुरांडा न.पा.पु.यो. 1 10,513 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 286.76 
5६८ वहगोली बसमत बसमत सोमठाणा सोमठाणा न.पा.पु.यो. 1 1857 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 57.62 
5६९ वहगोली वहगोली वहगोली कुरिाडी कुरिाडी न.पा.पु.यो. 1 1858 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 56.36 
5७० वहगोली कळमनुरी कळमनुरी िारंगफािा िारंगफािा 

न.पा.पु.यो. 
1 2331 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 93.36 
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प्रकार 
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57१ वहगोली कळमनुरी कळमनुरी नांदापूर नांदापूर न.पा.पु.यो. 1 1995 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 59.32 
57२ वहगोली बसमत बसमत हत्ता हत्ता न.पा.पु.यो. 1 8837 म.जी.प्रा. स्ितंत्र 884.69 
5७३ नांदेड अधापूर लहान लहान लहान न.पा.पु.यो. 1 4983 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 50.60 
5७४ नांदेड अधापूर पािनूर पािनूर पािनूर न.पा.पु.यो. 1 2182 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५०.०० 
5७५ नांदेड भोकर बेंद्री बेंद्री बेंद्री न.पा.पु.यो. १ २१८४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६०.२८ 
5७६ नांदेड भोकर वकनी वकनी वकनी न.पा.पु.यो. १ ३४८५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ९६.१९ 
5७७ नांदेड वबलोली आदमपूर आदमपूर आदमपूर न.पा.पु.यो. १ ३३८८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ९८.६० 
5७८ नांदेड वबलोली आरळी आरळी आरळी न.पा.पु.यो. १ ३५५६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५०.०० 
5७९ नांदेड वबलोली दुगांि दुगांि दुगांि न.पा.पु.यो. १ २१०७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५८.१५ 
58० नांदेड वबलोली कासराळी कासराळी कासराळी न.पा.पु.यो. १ ५००५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १३५.६० 
58१ नांदेड वबलोली केरुर केरुर केरुर आवण केरुर 

तांडा न.पा.पु.यो. 
१ २२४४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६१.९३ 

58२ नांदेड देगलूर हनेगांि हनेगांि हनेगांि न.पा.पु.यो. १ ६७७६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ११०.५० 
5८३ नांदेड देगलूर करडखेड करडखेड करडखेड न.पा.पु.यो. १ ३८७० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७६.३० 
5८४ नांदेड धमाबाद जारीकोि जारीकोि जारीकोि न.पा.पु.यो. १ ३७४४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १६८.४० 
5८५ नांदेड धमाबाद येताळा येताळा येताळा न.पा.पु.यो. १ ३४४१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ११८.३७ 
5८६ नांदेड हदगांि मनाठा मनाठा मनाठा न.पा.पु.यो. १ ५३१३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १४६.६४ 
5८७ नांदेड हदगांि वनमगांि वनमगांि वनमगांि न.पा.पु.यो. 1 3277 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 75.36 
5८८ नांदेड हदगांि पळसा पळसा पळसा न.पा.पु.यो. 1 3997 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ११०.३२ 
5८९ नांदेड हदगांि व वशरड व वशरड वशरड न.पा.पु.यो. १ ३८७१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७६.५० 
59० नांदेड हदगांि तामसा तामसा तामसा न.पा.पु.यो. १ १२४७७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १०२.३० 
59१ नांदेड वहमायतनगर दरेसरसम दरेसरसम दरेसरसम न.पा.पु.यो. १ २२६१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६२.४० 
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59२ नांदेड कंधार वदग्रस बु. वदग्रस बु. वदग्रस बु.न.पा.प.ुयो. १ ३५७३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ९८.६१ 
५९३ नांदेड कंधार कुरुळा कुरुळा कुरुळा न.पा.पु.यो. १ ७०६९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १९५.१० 
५९४ नांदेड कंधार फुलिळ फुलिळ फुलिळ न.पा.पु.यो. १ ४३८८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १२१.११ 
५९५ नांदेड वकनिि बोधडी बु. बोधडी बु. बोधडी बु.न.पा.पु.यो. १ ८१०१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २२३.५९ 
५९६ नांदेड लोहा चोंडी चोंडी उमला तांडा 

न.पा.पु.यो. 
१ २००७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५५.३९ 

५९७ नांदेड माहूर अनमळ अनमळ अनमळ न.पा.पु.यो. १ २१८९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६०.४२ 
५९८ नांदेड माहूर गोंडिडसा गोंडिडसा गोंडिडसा 

न.पा.पु.यो. 
1 3340 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 92.18 

५९९ नांदेड माहूर कुप्िी माहूर कुप्िी माहूर कुप्िी माहूर 
न.पा.पु.यो. 

1 2160 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 59.62 

६०० नांदेड माहूर महादापूर महादापूर महादापूर न.पा.पु.यो. 1 1818 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 50.18 
६०१ नांदेड मुडखेड अमदुरा अमदुरा अमदुरा न.पा.पु.यो. 1 2369 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 66.15 
६०२ नांदेड नायगांि (खै) बरबडा बरबडा बरबडा न.पा.पु.यो. १ ७३८३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २०३.७७ 
६०३ नांदेड नायगांि (खै) मांजरम मांजरम मांजरम न.पा.पु.यो. १ ६४५३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १७८.१० 
६०४ नांदेड नांदेड बळीरामपूर बळीरामपूर बळीरामपूर 

न.पा.पु.यो. 
१ १०,४३९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ११०.७० 

६०५ नांदेड नांदेड धनेगांि धनेगांि धनेगांि न.पा.पु.यो. १ ६४२० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १०१.५० 
६०६ नांदेड नांदेड धनेगांि मुजामपेठ मुजामपेठ न.पा.पु.यो. १ २४८८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६५.३० 
६०७ नांदेड नांदेड काकांडी काकांडी काकांडी न.पा.पु.यो. 1 3613 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 65.00 
६०८ नांदेड नांदेड कासारखेडा कासारखेडा कासारखेडा 

न.पा.पु.यो. 
१ २८३२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६५.३० 

६०९ नांदेड नांदेड तुप्पा तुप्पा तुप्पा न.पा.पु.यो. १ ६३२३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७५.५० 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

६१० नांदेड नांदेड िाजगेांि (CT) िाजगेांि (CT) िाजगेांि (CT) 
न.पा.पु.यो. 

1 8596 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 65.00 

६११ नांदेड वबलोली सगरोळी सगरोळी सगरोळी न.पा.पु.यो. 1 11,165 म.जी.प्रा. स्ितंत्र 533.54 
६१२ उस्मानाबाद कळंब बोरगांि बाजार बोरगांि बाजार बोरगांि बाजार 

न.पा.पु.यो. 
१ १७०५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५९.५२ 

६१३ उस्मानाबाद कळंब इिकूर इिकूर इिकूर न.पा.पु.यो. १ 5474 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 211.10 
६१४ उस्मानाबाद कळंब जिळा खु जिळा खु जिळा खु न.पा.पु.यो. २ १९६२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६८.३२ 
६१५ उस्मानाबाद कळंब वशरढोण वशरढोण वशरढोण न.पा.पु.यो. १ ८८३७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ९३.७१ 
६१६ उस्मानाबाद उस्मानाबाद भंडारिाडी भंडारिाडी भंडारिाडी 

न.पा.पु.यो. 
१ १९१९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५५.८२ 

६१७ उस्मानाबाद उस्मानाबाद दाऊतपूर दाऊतपूर दाऊतपूर न.पा.प.ुयो. १ १७२७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५०.२४ 
६१८ उस्मानाबाद उस्मानाबाद देिळाली देिळाली देिळाली न.पा.पु.यो. १ १७८४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६७.९४ 
६१९ उस्मानाबाद उस्मानाबाद कनगरा कनगरा कनगरा न.पा.पु.यो. १ ३०३० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६९.१७ 
६२० उस्मानाबाद उस्मानाबाद वकणी वकणी वकणी न.पा.पु.यो. १ २०५२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७१.६३ 
६२१ उस्मानाबाद उस्मानाबाद रुईढोकी रुईढोकी रुईढोकी न.पा.पु.यो. १ १४५६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६४.०८ 
६२२ उस्मानाबाद उस्मानाबाद तडिळा (कसबे) तडिळा (कसबे) तडिळा (कसबे) 

न.पा.पु.यो. 
१ ९१७० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६७७.८२ 

६२३ उस्मानाबाद उस्मानाबाद येडशी येडशी येडशी न.पा.पु.यो. १ १०,०४७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७४८.४१ 
६२४ उस्मानाबाद उस्मानाबाद येिती येिती येिती न.पा.पु.यो. १ २३९५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५९.३५ 
६२५ उस्मानाबाद परांडा कंडारी कंडारी कंडारी न.पा.पु.यो. १ २५७७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ८८.०१ 
६२६ उस्मानाबाद तुळजापूर मसला खु. मसला खु. मसला खु.न.पा.पु.यो. १ ३२६८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५८.८१ 
६२७ उस्मानाबाद उमरगा गुंजोिी गुंजोिी गुंजोिी न.पा.पु.यो. १ 8446 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 245.68 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

६२८ उस्मानाबाद उमरगा वहप्परगाराि वहप्परगाराि वहप्परगाराि 
न.पा.पु.यो. 

१ 1095 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 58.16 

६२९ उस्मानाबाद उमरगा कालवनबाळा कालवनबाळा कालवनबाळा 
न.पा.पु.यो. 

१ 1608 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 55.94 

६३० उस्मानाबाद िाशी घािवपपरी घािवपपरी घािवपपरी न.पा.पु.यो. १ 2286 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 115.00 
६३१ उस्मानाबाद िाशी लाखनगांि लाखनगांि लाखनगांि 

न.पा.पु.यो. 
१ 1923 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५१.७० 

६३२ बीड अंबेजोगाई सुगांि सुगांि सुगांि न.पा.पु.यो. १ 2749 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 96.15 
६३३ बीड अंबेजोगाई कालिीि (तांडा) कालिीि (तांडा) कालिीि (तांडा) नं. 1 

आवण नं. 2 न.पा.प.ुयो. 
१ 1933 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 65.83 

६३४ बीड अंबेजोगाई चनई चनई चनई न.पा.पु.यो. १ 3507 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 154.75 
६३५ बीड अंबेजोगाई मोरेिाडी मोरेिाडी मोरेिाडी न.पा.पु.यो. १ 3744 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 169.94 
६३६ बीड अंबेजोगाई शेपिाडी शेपिाडी शेपिाडी न.पा.पु.यो. १ 3770 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 155.19 
६३७ बीड आष्ट्िी सािरगांि घाि सािरगांि घाि सािरगांि घाि 

न.पा.पु.यो. 
१ 1743 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 104.33 

६३८ बीड आष्ट्िी वनमगांि चौभा वनमगांि चौभा वनमगांि चौभा 
न.पा.पु.यो. 

१ 2350 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 66.40 

६३९ बीड धारुर तेलगांि तेलगांि तेलगांि न.पा.पु.यो. १ 4453 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 50.00 
६४० बीड केज नांदुरघाि नांदुरघाि सोमनिाडी 

न.पा.पु.यो. 
१ 5792 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 234.35 

६४१ बीड केज देिगांि देिगांि देिगांि न.पा.पु.यो. १ 2222 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 82.91 
६४२ बीड केज जानेगाि जानेगाि जानेगाि न.पा.पु.यो. १ 1234 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 58.00 
६४३ बीड केज िरपगांि िरपगांि िरपगांि न.पा.पु.यो. १ 1233 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 58.00 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

६४४ बीड माजलगांि वनपानी िाकळी वनपानी िाकळी वनपानी िाकळी 
न.पा.पु.यो. 

१ 2500 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 67.60 

६४५ बीड माजलगांि वनत्रडु वनत्रडु वनत्रडु न.पा.पु.यो. १ 5560 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 210.55 
६४६ बीड परळी िडगांि 

दादाहरी 
िडगांि 
दादाहरी 

िडगांि दादाहरी 
न.पा.पु.यो. 

2 1855 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 82.00 

६४७ बीड परळी कन्हेरिाडी कन्हेरिाडी कन्हेरिाडी 
न.पा.पु.यो. 

१ 3397 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 152.00 

६४८ बीड िडिणी देिडी देिडी देिडी न.पा.पु.यो. १ 2152 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 86.98 
६४९ बीड अंबेजोगाई मुढेगांि मुढेगांि मुढेगांि न.पा.पु.यो. १ 1559 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 59.78 
६५० बीड आष्ट्िी वपपळा वपपळा वपपळा न.पा.पु.यो. १ 2673 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 103.51 
६५१ बीड आष्ट्िी बेलगांि बेलगांि बेलगांि न.पा.पु.यो. १ 1458 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 50.63 
६५२ बीड आष्ट्िी वशरापूर वशरापूर वशरापूर न.पा.पु.यो. १ 1645 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 58.04 
६५३ बीड िडिणी पुसरा पुसरा पुसरा न.पा.पु.यो. १ 1667 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 59.53 
६५४ बीड बीड ईि ईि ईि न.पा.पु.यो. १ 1935 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 69.88 
६५५ बीड बीड िडगांि गुंधा िडगांि गुंधा िडगांि गुंधा 

न.पा.पु.यो. 
१ 2096 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 72.57 

६५६ बीड धारुर आंबेिडगांि आंबेिडगांि आंबेिडगांि 
न.पा.पु.यो. 

१ 1895 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 72.51 

६५७ बीड धारुर आमला आमला आमला न.पा.पु.यो. १ 1655 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 62.31 
६५८ बीड धारुर अस्िाला अस्िाला अस्िाला न.पा.पु.यो. १ 2399 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 92.24 
६५९ बीड धारुर घाघरिाडा घाघरिाडा पानमळा िस्ती 

न.पा.पु.यो. 
१ 2191 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 76.12 

६६० बीड धारुर कासारी कासारी कासारी न.पा.पु.यो. १ 1404 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 61.74 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

६६१ बीड धारुर खामगांि खामगांि बडेिस्ती न.पा.पु.यो. १ 2568 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 98.32 
६६२ बीड धारुर पांगरी पांगरी पांगरी न.पा.पु.यो. १ 1828 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 60.35 
६६३ बीड धारुर जहागीर मोहा जहागीर मोहा जहागीर मोहा 

न.पा.पु.यो. 
१ 2405 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 96.83 

६६४ बीड धारुर सुकली सुकली सुकली न.पा.पु.यो. १ 1796 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 99.77 
६६५ बीड गेिराई रांजणी रांजणी रांजणी न.पा.पु.यो. 1 1399 वजल्हा पवरिद स्ितंत्र 63.39 
६६६ बीड केज बोरगांि बु बोरगांि बु बोरगांि बु न.पा.पु.यो. 1 १४४७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५९.१८ 
६६७ बीड केज वशरुर घाि वशरुर घाि वशरुर घाि 

न.पा.पु.यो. 
1 २१९१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ८२.४८ 

६६८ बीड केज सांगिी सारनी सांगिी सारनी सांगिीसारनी 
न.पा.पु.यो. 

1 २३५८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७९.५७ 

६६९ बीड केज नांदुरघाि नांदुरघाि नांदुरघाि न.पा.पु.यो. 1 ५७९२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २१८.८० 
६७० बीड केज कंुभेफल कंुभेफल कंुभेफल न.पा.पु.यो. 1 १४१३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६१.०२ 
६७१ बीड माजलगांि भाििडगांि भाििडगांि भाििडगांि 

न.पा.पु.यो. 
1 ३२६५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १२६.८५ 

६७२ बीड माजलगांि केसापूरी केसापूरी केसापूरी न.पा.पु.यो. 1 ३४७८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १५४.३३ 
६७३ बीड माजलगांि नाकलगांि नाकलगांि नाकलगांि 

न.पा.पु.यो. 
1 २०४५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७७.८० 

६७४ बीड माजलगांि आनंदगांि आनंदगांि आनंदगांि न.पा.पु.यो. 1 २७६७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १०६.९० 
६७५ बीड माजलगांि लोनगांि लोनगांि गोदािरी तांडा (N.V) 

न.पा.पु.यो. 
1 १४६८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५०.८२ 

६७६ बीड परळी काििाली काििाली काििाली न.पा.पु.यो. 1 १९९८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७८.५० 
६७७ बीड परळी डाबी डाबी डाबी न.पा.पु.यो. 1 १८८७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७४.९२ 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

६७८ बीड परळी िाघाळा  परळी िाघाळा  परळी िाघाळा  परळी 
न.पा.पु.यो. 

1 ११८१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५२.९७ 

६७९ बीड परळी िानिाळकी िानिाळकी िानिाळकी 
न.पा.पु.यो. 

1 १३११ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६३.४५ 

६८० बीड परळी नागदरा नागदरा नागदरा न.पा.पु.यो. 1 १६०८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५६.३९ 
६८१ बीड परळी धमापूरी धमापूरी धमापूरी न.पा.पु.यो. 1 ५८३७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २२५.६७ 
६८२ बीड परळी नंदागौळ नंदागौळ नंदागौळ न.पा.पु.यो. 1 २६१५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ९७.५३ 
६८३ बीड परळी हळंब हळंब हळंब न.पा.पु.यो. 1 १७९५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६३.७७ 
६८४ बीड परळी हेलंब हेलंब हेलंब न.पा.पु.यो. 1 २५९३ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ८८.२५ 
६८५ बीड परळी दौतपूर दौतपूर दौतपूर न.पा.पु.यो. 1 २३८८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १०५.४४ 
६८६ बीड परळी दैठणाघाि दैठणाघाि दैठणाघाि 

न.पा.पु.यो. 
1 १९५५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६९.०० 

६८७ बीड परळी तळेगांि (P) तळेगांि (P) तळेगांि (P) 
न.पा.पु.यो. 

1 १९१२ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७८.१५ 

६८८ बीड परळी इंजगेांि इंजगेांि इंजगेांि न.पा.पु.यो. 1 १४८५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६०.०३ 
६८९ बीड परळी कासारिाडी (P) कासारिाडी (P) कासारिाडी (P) 

न.पा.पु.यो. 
1 ११९६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५३.९६ 

६९० बीड परळी वपपळगांि (G) वपपळगांि (G) वपपळगांि 
(G)न.पा.पु.यो. 

1 २९०० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १०३.५४ 

६९१ बीड पािोदा वपठी वपठी वपठी/वशदे िस्ती/भान 
िस्ती/कुडके िस्ती 

न.पा.पु.यो. 

३  २१४५ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७४.८९ 

६९२ बीड वशरुर (कासार) वपपळनेर वपपळनेर वपपळनेर न.पा.पु.यो.  १ ४४३० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १४८.९५ 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

६९३ बीड वशरुर (कासार) पाडळी पाडळी पाडळी न.पा.पु.यो. 1 ३५०९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र १२१.४६ 
६९४ बीड िडिणी हरीिदं्रा वपपरी  हरीिदं्रा वपपरी हरीिदं्रा वपपरी तांडा 

न.पा.पु.यो. 
1 १३८९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५८०७ 

६९५ बीड िडिणी किडगांि बु. किडगांि बु. किडगांि बु. 
न.पा.पु.यो. 

२  २०१६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ७१.६२ 

६९६ लातूर अहमदपूर दगडिाडी दगडिाडी दगडिाडी न.पा.पु.यो. ४  
  

९१९ वजल्हा पवरिद प्रादेवशक ६५३.७० 
लातूर अहमदपूर वहगणगांि वहगणगांि वहगणगांि ३ गाि े

न.पा.पु.यो. 
८३८ वजल्हा पवरिद प्रादेवशक 

लातूर अहमदपूर कोलिाडी कोलिाडी कोलिाडी ३ गािे 
न.पा.पु.यो. 

१०९६ वजल्हा पवरिद प्रादेवशक 

लातूर अहमदपूर देिकारा देिकारा देिकारा ३ गाि े
न.पा.पु.यो. 

२२२८ वजल्हा पवरिद प्रादेवशक 

६९७ लातूर अहमदपूर वशरुर ताज धाकिेिाडी धाकिेिाडी 
न.पा.पु.यो. 

1 १३२१ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३३.४५ 

६९८ लातूर अहमदपूर सािरेगांि र्ोि सािरेगांि र्ोि सािरेगांि र्ोि 
न.पा.पु.यो. 

1 १७७६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६१.९७ 

६९९ लातूर अहमदपूर वतर्य वतर्य वतर्य न.पा.पु.यो. 1 १४३९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४७.६४ 
७०० लातूर औसा वकल्लारी वकल्लारी वकल्लारी न.पा.पु.यो. 1 १५,९१८ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ११३.२२ 
७०१ लातूर औसा हासेगांि हासेगांि हासेगांि तांडा 

न.पा.पु.यो. 
1 १२०० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४९.०९ 

७०२ लातूर जळकोि सोनिळा सोनिळा धनगरिाडी 
न.पा.पु.यो. 

1 २२६४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २६.०० 

७०३ लातूर लातूर रामेगांि रामेगांि रामेगांि  तांडा 
न.पा.पु.यो. 

1 ११०० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ३५.०० 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

७०४ लातूर वनलंगा मन्नतपूर 
पालापूर 

मन्नतपूर 
पालापूर 

मन्नतपूर पालापूर 
न.पा.पु.यो. 

1 २०५९ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५२.७० 

७०५ लातूर वनलंगा खडक उमरगा खडक उमरगा खडक उमरगा 
न.पा.पु.यो. 

1 १४९७ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ५१.११ 

७०६ लातूर रेणापूर भंडारिाडी भंडारिाडी भंडारिाडी 
न.पा.पु.यो. 

1 २२५० वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६२.०० 

७०७ लातूर वशरुर धामणगांि धामणगांि धामणगांि न.पा.पु.यो. 1 १५३४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४५.०० 
७०८ लातूर उदगीर देिजयन देिजयन देिजयन न.पा.पु.यो. 1 ४४१६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ४८०.७१ 
७०९ लातूर उदगीर गंगापूर गंगापूर गंगापूर न.पा.पु.यो. 1 २२५६ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र २५.५० 
७१० लातूर उदगीर येनकी येनकी येनकी न.पा.पु.यो. 1 १४३४ वजल्हा पवरिद स्ितंत्र ६३.०० 
                                                                                                                          अमरािती विभाग 
७११ अमरािती  धारणी  कुिंगा कुिंगा कुिंगा न.पा.पु.यो. 1 2233 वज.प. स्ितंत्र 66.96 
७१२ अमरािती  िरुड  लोणी  लोणी  लोणी न.पा.पु.यो. 1 9744 वज.प. स्ितंत्र 294.61 
७१३ अमरािती  वतिसा आखतिाडी  आखतिाडी आखतिाडी 

न.पा.पु.यो. 
1 1104 वज.प. स्ितंत्र 37.05 

७१४ अमरािती  अचलपूर खेलतापमाली खेलतापमाली खेलतापमाली 
न.पा.पु.यो. 

1 1097 वज.प. स्ितंत्र 126.०० 

७१५ अमरािती  अंजनगाि सुजी भंडारज  भंडारज खेलतापमाली 
न.पा.पु.यो. 

1 3659 वज.प. स्ितंत्र 77.86 

७१६ अमरािती  धारणी  बेरदाबडा बेरदाबडा बेरदाबडा न.पा.पु.यो. 1 1743 वज.प. स्ितंत्र 31.55 
७१७ अमरािती  िरुड बेनोडा बेनोडा बेनोडा न.पा.पु.यो. 1 8137 वज.प. स्ितंत्र 278.67 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

७१८ अमरािती  नांदगाि खंडे बेलोरा हीरापूर बेलोरा हीरापूर बेलोरा हीरापूर  
न.पा.पु.यो. 

1 1231 वज.प. स्ितंत्र 48.51 

७१९ अमरािती  धामणगाि रेल्िे िकनार् िकनार् िकनार्  न.पा.पु.यो. 1 1078 वज.प. स्ितंत्र 34.43 
७२० अमरािती  मोशी वशरखेड  वशरखेड वशरखेड न.पा.पु.यो. 1 4010 वज.प. स्ितंत्र 92.18 
७२१ अमरािती  चांदुर बाजार विश्रोळी विश्रोळी विश्रोळी  न.पा.पु.यो. 1 1966 वज.प. स्ितंत्र 73.00 
७२२ अमरािती  मोशी खानापूर खानापूर खानापूर न.पा.पु.यो. 1 4158 वज.प. स्ितंत्र 100.00 
७२३ अमरािती  वचखलदरा बदनापूर धोमनबरडा धोमनबरडा 

न.पा.पु.यो. 
1 1253 वज.प. स्ितंत्र 23.34 

७२४ अमरािती धामणगाि रेल्िे िसाड िसाड िसाड न.पा.पु.यो. 1 1303 वज.प. स्ितंत्र 37.32 
७२५ अमरािती मोशी दापोरी दापोरी दापोरी न.पा.पु.यो. 1 2592 वज.प. स्ितंत्र 112.०० 
७२६ अमरािती चांदुर रेल्ि े किठा कडू किठा कडे किठा कडू 

न.पा.पु.यो. 
1 2024 वज.प. स्ितंत्र 40.91 

७२७ अमरािती अचलपूर अंबाडा कांद्री अंबाडा कांद्री 83 गाि ेन.पा.पु.यो. 83 1,47,385 मजीप्रा प्रादेवशक 14,277.89 
७२८ अमरािती भातकुली िाठोडा 

शुक्लेवत र 
िाठोडा 
शुक्लेवत र 

िाठोडा शुक्लेवत र 
न.पा.पु.यो. 

1 6438 मजीप्रा स्ितंत्र 113.27 

७२९ अमरािती अंजनगाि सुजी बोराळा बोराळा बोराळा न.पा.पु.यो. 1 3700 मजीप्रा  स्ितंत्र 105.99 
७३० अमरािती मोशी वरिपूर वरिपूर वरिपूर न.पा.पु.यो. 1 7244 मजीप्रा स्ितंत्र 1400.00 
७३१ अमरािती अमरािती कामंुजा कामंुजा कामंुजा न.पा.पु.यो. 1 1176 वज.प. स्ितंत्र 57.73 
७३२ अमरािती अमरािती सुकळी सुकळी सुकळी  न.पा.पु.यो. 1 2500 वज.प. स्ितंत्र 57.50 
७३३ अकोला मुर्षतजापूर धोत्रा वशदे धोत्रा वशदे धोत्रा वशदे  

न.पा.पु.यो. 
1 1955 वज.प. स्ितंत्र 50.00 

७३४ अकोला पातुर चान्नी चान्नी  चान्नी न.पा.पु.यो. 1 2869 वज.प. स्ितंत्र 50.00 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

७३५ अकोला तेल्हारा मनाब्दा मनाब्दा मनाब्दा  न.पा.पु.यो. 1 1934 वज.प. स्ितंत्र 49.98० 
७३६ अकोला बाळापूर गायगाि गायगाि गायगाि न.पा.पु.यो. 1 4172 वज.प. स्ितंत्र 145.00 
७३७ अकोला बाशी िाकळी दगडपारिा दगडपारिा दगडपारिा  

न.पा.पु.यो. 
1 2291 वज.प. स्ितंत्र 61.44० 

७३८ अकोला बाशी िाकळी सारकीन्ही सारकीन्ही सारकीन्ही  
न.पा.पु.यो. 

1 1438 वज.प. स्ितंत्र 58.64० 

७३९ अकोला मुर्षतजापूर सोनाळा सोनाळा सोनाळा न.पा.पु.यो. 
3 

 
1101 

वज.प. स्ितंत्र  
63.00  अकोला मुर्षतजापूर सोनाळा हेंडज हेंडज न.पा.पु.यो. वज.प. स्ितंत्र 

 अकोला मुर्षतजापूर सोनाळा पलसोडा पलसोडा न.पा.पु.यो. वज.प. स्ितंत्र 
७४० अकोला अकोला बाभळूगाि बाभळूगाि बाभळूगाि न.पा.पु.यो. 1 5212 वज.प. स्ितंत्र 117.27० 
७४१ अकोला अकोला अन्िी अन्िी अन्िी न.पा.पु.यो. 1 1971 वज.प. स्ितंत्र 82.41० 
७४२ अकोला बाशी िाकळी पुनोती बु. पुनोती बु. पुनोती बु. न.पा.पु.यो. 1 1742 वज.प. स्ितंत्र 63.63० 
७४३ अकोला अकोला  गोरेगाि बु. गोरेगाि बु. गोरेगाि बु. 

न.पा.पु.यो. 
1 1923 वज.प. स्ितंत्र 103.70० 

७४४ अकोला अकोला कोठारी  कोठारी कोठारी  न.पा.पु.यो. 1 1179 वज.प. स्ितंत्र 46.54० 
७४५ अकोला अकोला िावशबा िावशबा िावशबा  न.पा.पु.यो. 1 1172 वज.प. स्ितंत्र 36.35० 
७४६ अकोला अकोला  कोळंबी कोळंबी कोळंबी न.पा.पु.यो. 1 1582 वज.प. स्ितंत्र 39.31० 
७४७ अकोला अकोला भौरद तपलाबाद तपलाबाद न.पा.पु.यो. 1 7968 वज.प. स्ितंत्र 199.76० 
७४८ अकोला अकोला  कानशीिनी  कानशीिनी कानशीिनी  

न.पा.पु.यो. 
1 4532 वज.प. स्ितंत्र 199.47० 

७४९ अकोला  अकोला  अकोला शीिर शीिर आवण 6 
न.पा.पु.यो 

7 23,517 मजीप्रा प्रादेवशक 2313.42 
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प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

७५० िाशीम मंगरुळपीर  तऱहाळा तऱहाळा तऱहाळा न.पा.पु.यो 1 3519 वज.प. स्ितंत्र 106.00 
७५१ िाशीम मालेगाि चांडस चांडस चांडस न.पा.पु.यो 1 2117 वज.प. स्ितंत्र 118.213 
७५२ िाशीम मालेगाि उमरदरी उमरदरी उमरदरी  न.पा.पु.यो 1 1170 वज.प. स्ितंत्र 54.00 
७५३ िाशीम िाशीम  कोकलगाि कोकलगाि कोकलगाि 

न.पा.पु.यो 
1 1679 वज.प. स्ितंत्र 110.00 

७५४ िाशीम िाशीम तांदळी शेिई तांदळी शेिई तांदळी शेिई 
न.पा.पु.यो 

1 1526 वज.प. स्ितंत्र 55.00 

७५५ िाशीम कारंजा मनभा मनभा मनभा न.पा.पु.यो 1 3865 वज.प. स्ितंत्र 93.00 
७५६ िाशीम मंगरुळपीर कासोळा कासोळा कासोळा न.पा.पु.यो 1 2732 वज.प. स्ितंत्र 152.555 
७५७ िाशीम िाशीम  मालेगाि न 

भिउमरा  
मालेगाि न 
भिउमरा 

मालेगाि न भिउमरा 
न.पा.पु.यो 

1 1147 वज.प. स्ितंत्र 54.00 

७५८ िाशीम वरसोड हराळ हराळ हराळ न.पा.पु.यो 1 4886 वज.प. स्ितंत्र 199.00 
७५९ िाशीम वरसोड वचखली वचखली वचखली न.पा.पु.यो 1 2484 वज.प. स्ितंत्र 97.00 
७६० िाशीम िाशीम वहिरा रोहीला वहिरा रोहीला वहिरा रोहीला 

न.पा.पु.यो 
1 1982 वज.प. स्ितंत्र 110.675 

७६१ िाशीम मालेगाि मंुगळा मंुगळा मंुगळा न.पा.पु.यो 1 5262 वज.प. स्ितंत्र 199.00 
७६२ िाशीम कारंजा उंबडा बाजार उंबडा बाजार उंबडा बाजार  

न.पा.पु.यो 
1 4833 वज.प. स्ितंत्र 150.00 

७६३ िाशीम मंगरुळपीर आसेगाि आसेगाि आसेगाि न.पा.पु.यो 1 2715 वज.प. स्ितंत्र 80.00 
७६४ िाशीम िाशीम बाभळूगाि बाभळूगाि बाभळूगाि न.पा.पु.यो 1 1942 वज.प. स्ितंत्र 75.00 
७६५ िाशीम मंगरुळपीर दाभा  दाभा दाभा न.पा.पु.यो 1 2335 वज.प. स्ितंत्र 90.00 
७६६ िाशीम िाशीम एकांबा एकांबा एकांबा न.पा.पु.यो 1 1288 वज.प. स्ितंत्र 50.00 
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प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

७६७ िाशीम मंगरुळपीर कळंबा बोडखे कळंबा बोडखे कळंबा बोडखे 
न.पा.पु.यो 

1 2266 वज.प. स्ितंत्र 95.00 

७६८ िाशीम वर सोड कुऱहा कुऱहा कुऱहा न.पा.पु.यो 1 1400 वज.प. स्ितंत्र 78.176 
७६९ िाशीम िाशीम  वपपळगाि वपपळगाि वपपळगाि न.पा.पु.यो 1 2644 वज.प. स्ितंत्र 90.000 
७७० िाशीम िाशीम  सािरगाि बडे सािरगाि बडे सािरगाि बडे 

न.पा.पु.यो 
1 1643 वज.प. स्ितंत्र 91.745 

७७१ िाशीम मंगरुळपीर वशिणी 
दलेलपूर 

वशिणी 
दलेलपूर 

वशिणी दलेलपूर 
न.पा.पु.यो 

1 1870 वज.प. स्ितंत्र 70.00 

७७२ िाशीम कारंजा िढिी िढिी िढिी न.पा.पु.यो 1 1894 वज.प. स्ितंत्र 50.000 
७७३ िाशीम मनोरा िरोली िरोली िरोली न.पा.पु.यो 1 1533 वज.प. स्ितंत्र 85.603 
७७४ िाशीम वरसोड येिती येिती  येिती न.पा.पु.यो 1 2991 वज.प. स्ितंत्र 75.00 
७७५ बुलढाणा वसदखेड राजा गोरेगाि गोरेगाि गोरेगाि न.पा.पु.यो 1 1553 वज.प. स्ितंत्र 102.70 
७७६ बुलढाणा वसदखेड राजा देिखेड देिखेड देिखेड न.पा.पु.यो 1 1475 वज.प. स्ितंत्र 122.18 
७७७ बुलढाणा देऊळगांिराजा आळंद आळंद आळंद न.पा.पु.यो 1 1568 वज.प. स्ितंत्र 136.00 
७७८ बुलढाणा शेगाि रोकडीयानगर रोकडीयानगर रोकडीयानगर  

न.पा.पु.यो 
1 7028 वज.प. स्ितंत्र 499.77 

७७९ बुलढाणा खामगाि काळेगाि काळेगाि काळेगाि न.पा.पु.यो. 1 4215 वज.प. स्ितंत्र 121.00 
७८० बुलढाणा खामगाि रोहना  रोहना रोहना न.पा.पु.यो 1 4052 वज.प. स्ितंत्र 142.00 
७८१ बुलढाणा खामगाि भालेगाि भालेगाि भालेगाि न.पा.पु.यो 1 4701 वज.प. स्ितंत्र 144.00 
७८२ बुलढाणा देऊळगांिराजा खल्याळगव्हाण  खल्याळगव्हाण खल्याळगव्हाण 

न.पा.पु.यो 
1 2109 वज.प. स्ितंत्र 88.00 

७८३ बुलढाणा जळगाि जामोद वभगारा भींगरा वभगारा न.पा.पु.यो 1 1780 वज.प. स्ितंत्र 124.00 
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७८४ बुलढाणा संग्रामपूर भोन  भोन  भोन (वचचारी झाशी) 
न.पा.पु.यो 

1 2714 वज.प. स्ितंत्र 45.00 

७८५ बुलढाणा शेगाि जलंब जलंब जलंब न.पा.पु.यो 1 9800 वज.प. स्ितंत्र 450.00 
७८६ बुलढाणा शेगाि खेडा खेडा खेडा न.पा.पु.यो 1 1505 वज.प. स्ितंत्र 35.00 
७८७ बुलढाणा खामगाि शहापूर शहापूर शहापूर न.पा.पु.यो 1 2409 वज.प. स्ितंत्र 56.00 
७८८ बुलढाणा खामगाि भंडारी भंडारी भंडारी न.पा.पु.यो 1 1802 वज.प. स्ितंत्र 45.00 
७८९ बुलढाणा खामगाि वपप्री गिळी वपप्री गिळी वपप्री गिळी 

न.पा.पु.यो 
1 3000 वज.प. स्ितंत्र 70.00 

७९० बुलढाणा खामगाि राहूड राहूड राहूड न.पा.पु.यो 1 1800 वज.प. स्ितंत्र 42.00 
७९१ बुलढाणा खामगाि गोंदनापूर गोंदनापूर गोंदनापूर न.पा.पु.यो 1 3000 वज.प. स्ितंत्र 69.00 
७९२ बुलढाणा खामगाि कदमापूर कदमापूर कदमापूर न.पा.पु.यो 1 1201 वज.प. स्ितंत्र 30.00 
७९३ बुलढाणा खामगाि लोणी लोणी लोणी न.पा.पु.यो 1 1207 वज.प. स्ितंत्र 30.00 
७९४ यितमाळ आणी दाभडी दाभडी दाभडी न.पा.पु.यो 1 2404 वज.प. स्ितंत्र 80.40 
७९५ यितमाळ बाभळूगाि िणेी िणेी िणेी न.पा.पु.यो 1 2075 वज.प. स्ितंत्र 47.43 
७९६ यितमाळ कळंब डोंगरखडा डोंगरखडा डोंगरखडा सुधारणा 

न.पा.पु.यो 
1 3975 वज.प. स्ितंत्र 205.16 

७९७ यितमाळ यितमाळ येरद येरद येरद न.पा.पु.यो 1 1492 वज.प. स्ितंत्र 49.58 
७९८ यितमाळ दारव्हा ब्रम्ही ब्रम्ही ब्रम्ही न.पा.पु.यो 1 1222 वज.प. स्ितंत्र 35.83 
७९९ यितमाळ पुसद भंडारी  पराध पराध न.पा.पु.यो 1 1694 वज.प. स्ितंत्र 46.51 
८०० यितमाळ पुसद मंुगशी मंुगशी मंुगशी न.पा.पु.यो 1 2536 वज.प. स्ितंत्र 42.97 
८०१ यितमाळ उमरखेड विडुळ विडुळ विडुळ न.पा.पु.यो 1 10,554 वज.प. स्ितंत्र 200.00 
८०२ यितमाळ पुसद लाखी लाखी लाखी न.पा.पु.यो 1 2151 वज.प. स्ितंत्र 125.00 
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८०३ यितमाळ पुसद बोरी खु. बोरी खु बोरी खु. न.पा.पु.यो 1 4009 वज.प. स्ितंत्र 120.00 
८०४ यितमाळ उमरखेड  ढाणकी ढाणकी ढाणकी न.पा.पु.यो 1 15,846 मजीप्रा स्ितंत्र 1250.00 
नागपूर विभाग 
८०५ नागपूर  वभिापूर मंगरुळ मंगरुळ मंगरुळ न.पा.पु.यो 1 1761 वज.प. स्ितंत्र 65.00 
८०६ नागपूर  वभिापूर बेसुर बेसुर बेसुर न.पा.पु.यो 1 2209 वज.प. स्ितंत्र 40.00 
८०७ नागपूर  वभिापूर महाल गाि महाल गाि महाल गाि न.पा.पु.यो 1 1624 वज.प. स्ितंत्र 50.00 
८०८ नागपूर  वभिापूर नांद नांद नांद  न.पा.पु.यो 1 4561 वज.प. स्ितंत्र 100.00 
८०९ नागपूर  वहगणा इसासनी इसासनी इसासनी सुधारणा 

न.पा.पु.यो 
1 2091 वज.प. स्ितंत्र 86.00 

८१० नागपूर  वहगणा कान्होलीबारा कान्होलीबारा कान्होलीबारा 
न.पा.पु.यो 

1 6844 वज.प. स्ितंत्र 238.68 

८११ नागपूर  वहगणा सालई दाभा सालई दाभा सालई दाभा 
न.पा.पु.यो 

1 1566 वज.प. स्ितंत्र 50.00 

८१२ नागपूर  कळमेवत र कळंबी कळंबी कळंबी सुधारणा 
न.पा.पु.यो 

1 1336 वज.प. स्ितंत्र 36.00 

८१३ नागपूर  कळमेवत र पारडी (देशमुख) पारडी (देशमुख) पारडी (देशमुख) पुरक 
न.पा.पु.यो 

1 1458 वज.प. स्ितंत्र 28.00 

८१४ नागपूर  कळमेवत र बोरगाि बु. बोरगाि बु. बोरगाि बु. न.पा.पु.यो 1 1044 वज.प. स्ितंत्र 32.00 
८१५ नागपूर  कळमेवत र वनमजी वचचभिुन वचचभिुन  न.पा.पु.यो 1 1144 वज.प. स्ितंत्र 35.00 
८१६ नागपूर  कळमेवत र वतष्ट्िी बु. वतष्ट्िी बु. वतष्ट्िी बु. न.पा.पु.यो 1 1985 वज.प. स्ितंत्र 60.00 
८१७ नागपूर  कळमेवत र िरोडा िरोडा िरोडा न.पा.पु.यो 1 1694 वज.प. स्ितंत्र 51.00 
८१८ नागपूर  कळमेवत र ब्राम्हणी ब्राम्हणी ब्राम्हणी न.पा.पु.यो 1 9421 वज.प. स्ितंत्र 226.00 
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८१९ नागपूर  कामठी महालगाि  आसोली  आसेाली न.पा.पु.यो 1 1185 वज.प. स्ितंत्र 41.33 
८२० नागपूर  कामठी सोनेगाि सोनेगाि सोनेगाि न.पा.पु.यो 1 1660 वज.प. स्ितंत्र 45.00 
८२१ नागपूर  कामठी पांजरा पांजरा पांजरा न.पा.पु.यो 1 1874 वज.प. स्ितंत्र 116.00 
८२२ नागपूर  कामठी पिन गाि पिन गाि पिन गाि न.पा.पु.यो 1 1117 वज.प. स्ितंत्र 39.87 
८२३ नागपूर  कािोल कळंभा कळंभा कळंभा सुधारणा 

न.पा.पु.यो 
1 1238 वज.प. स्ितंत्र 43.20 

८२४ नागपूर  कािोल खंडाळा (खु) खंडाळा (खु) खंडाळा (खु) 
न.पा.पु.यो 

1 1278 वज.प. स्ितंत्र 446.00 

८२५ नागपूर  कािोल सोनोली  सोनोली सोनोली  न.पा.पु.यो 1 1572 वज.प. स्ितंत्र 54.86 
८२६ नागपूर  कािोल िाई (खु)  िाई (खु) िाई (खु)न.पा.पु.यो 1 1011 वज.प. स्ितंत्र 35.28 
८२७ नागपूर  खुशी  पारडी पचखेडी पचखेडी न.पा.पु.यो 1 2932 वज.प. स्ितंत्र 30.00 
८२८ नागपूर  मौदा रेिराळ रेिराळ रेिराळ न.पा.पु.यो 1 3243 वज.प. स्ितंत्र 110.00 
८२९ नागपूर  मौदा विशी विशी  विशी न.पा.पु.यो 1 1380 वज.प. स्ितंत्र 35.00 
८३० नागपूर  नागपूर  गोधनी (रेल्ि)े गोधनी (रेल्ि)े गोधनी (रेल्ि)े 

सुधारणा न.पा.पु.यो 
1 9804 वज.प. स्ितंत्र 225.00 

८३१ नागपूर  नागपूर दुगयधामना दुगयधामना दुगयधामना सुधारणा  
न.पा.पु.यो 

1 1862 वज.प. स्ितंत्र 43.00 

८३२ नागपूर  नागपूर बोर्ली  बोरखेडी फािक बोरखेडी फािक  
न.पा.पु.यो 

1 13,294 वज.प. स्ितंत्र 300.00 

८३३ नागपूर  नागपूर जामठा जामठा जामठा न.पा.पु.यो 1 1267 वज.प. स्ितंत्र 40.00 
८३४ नागपूर  नागपूर रुई पांजरी रुई पांजरी रुई पांजरी न.पा.पु.यो 1 1011 वज.प. स्ितंत्र 35.26 
८३५ नागपूर  नागपूर वशिा वशिा वशिा  न.पा.पु.यो 1 2830 वज.प. स्ितंत्र 50.00 
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८३६ नागपूर  नरखेड खरसोली खरसोली खरसोली  न.पा.पु.यो 1 2380 वज.प. स्ितंत्र 83.06 
८३७ नागपूर  नरखेड रोहणा रोहणा रोहणा न.पा.पु.यो 1 2045 वज.प. स्ितंत्र 71.37 
८३८ नागपूर  नरखेड लोहारी सािगंा लोहारी सािगंा लोहारी सािगंा 

न.पा.पु.यो 
1 3235 वज.प. स्ितंत्र 112.90 

८३९ नागपूर  नरखेड सािरगाि सािरगाि सािरगाि न.पा.पु.यो 1 8034 वज.प. स्ितंत्र 28.03 
८४० नागपूर  नरखेड िडेगाि उमरी िडेगाि उमरी िडेगाि उमरी 

न.पा.पु.यो 
1 1002 वज.प. स्ितंत्र 34.97 

८४१ नागपूर  नरखेड र्डीपिनी र्डीपिनी र्डीपिनी न.पा.पु.यो 1 2268 वज.प. स्ितंत्र 79.15 
८४२ नागपूर  नरखेड वसजर वसजर वसजर न.पा.पु.यो 1 1135 वज.प. स्ितंत्र 40.00 
८४३ नागपूर  पारवशिनी देहेगाि जोशी देहेगाि जोशी देहेगाि जोशी 

न.पा.पु.यो 
1 2324 वज.प. स्ितंत्र 45.00 

८४४ नागपूर  पारवशिनी खंडाळा  घिािे खंडाळा  घिािे खंडाळा  घिािे 
न.पा.पु.यो 

1 1435 वज.प. स्ितंत्र 40.00 

८४५ नागपूर  पारवशिनी तामसिाडी तामसिाडी तामसिाडी 
न.पा.पु.यो 

1 2400 वज.प. स्ितंत्र 50.00 

८४६ नागपूर  रामिेक भाडारबोडी भाडारबोडी भाडारबोडी 
न.पा.पु.यो 

1 1482 वज.प. स्ितंत्र 30.00 

८४७ नागपूर  रामिेक कांद्री कांद्री कांद्री न.पा.पु.यो 1 5939 वज.प. स्ितंत्र 30.00 
८४८ नागपूर  रामिेक मनसर मनसर  मनसर न.पा.पु.यो 1 7139 वज.प. स्ितंत्र 100.00 
८४९ नागपूर   रामिेक पर्राई वहिरा वहिरा न.पा.पु.यो 1 1011 वज.प. स्ितंत्र 40.00 
८५० नागपूर  रामिेक िडंबा  िडंबा 

(मालगुजरी) 
िडंबा (मालगुजरी) 

न.पा.पु.यो 
1 1399 वज.प. स्ितंत्र 30.00 
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८५१ नागपूर   रामिेक वशतलिाडी वशतलिाडी वशतलिाडी सुधारणा  
न.पा.पु.यो 

1 2972 वज.प. स्ितंत्र 40.00 

८५२ नागपूर   रामिेक वशतलिाडी परसोडा  परसोडा सुधारणा 
न.पा.पु.यो 

1 3885 वज.प. स्ितंत्र 40.00 

८५३ नागपूर  सािनेर िाघोडा िाघोडा िाघोडा न.पा.पु.यो 1 6518 वज.प. स्ितंत्र 110.00 
८५४ नागपूर  सािनेर मानेगाि मानेगाि मानेगाि न.पा.पु.यो 1 1540 वज.प. स्ितंत्र 48.00 
८५५ नागपूर  सािनेर नांदागोमुख नांदागोमुख नांदागोमुख 

न.पा.पु.यो 
1 4027 वज.प. स्ितंत्र 121.00 

८५६ नागपूर  उमरेड आपतुर आपतुर आपतुर  न.पा.पु.यो 1 1717 वज.प. स्ितंत्र 30.00 
८५७ नागपूर  उमरेड धुरखेडा धुरखेडा धुरखेडा  न.पा.पु.यो 1 1297 वज.प. स्ितंत्र 40.00 
८५८ नागपूर  उमरेड मकरधोकडा मकरधोकडा मकरधोकडा  

न.पा.पु.यो 
1 4845 वज.प. स्ितंत्र 130.00 

८५९ नागपूर  उमरेड सुरगाि सुरगाि सुरगाि न.पा.पु.यो 1 2401 वज.प. स्ितंत्र 80.00 
८६० नागपूर  कामठी रनाळा रनाळा रनाळा येरखेड एकत्र 

न.पा.पु.यो 
2 45,8९1 मजीप्रा प्रादेवशक 1909.17 

८६१ नागपूर  कामठी वभलगाि वभलगाि वभलगाि प्रादेवशक 
पा.पु.यो 

4 25,565 मजीप्रा प्रादेवशक 2299.00 

८६२ नागपूर  नागपूर  लािा लािा लािा सुराबडी 
संयधु्क्तक न.पा.पु.यो 

2 16,721 मजीप्रा प्रादेवशक 1068.59 

८६३ नागपूर  नागपूर बोखारा बोखारा बोखारा न.पा.पु.यो 1 22,090 मजीप्रा स्ितंत्र 635.62 
८६४ िधा  आिी  सोरिा सोरिा सोरिा  न.पा.पु.यो 1 1552 वज.प. स्ितंत्र ५९.३४ 
८६५ िधा आष्ट्िी मोई मोई मोई न.पा.पु.यो 1 1406 वज.प. स्ितंत्र ५३.७८ 
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८६६ िधा देिळी रोहाणी रोहाणी रोहाणी  न.पा.पु.यो 1 1500 वज.प. स्ितंत्र ५७.३६ 
८६७ िधा देिळी नाचनगाि नाचनगाि नाचनगाि न.पा.पु.यो 1 18,761 वज.प. स्ितंत्र २७९.०० 
८६८ िधा वहगणघाि कानगाि कानगाि कानगाि न.पा.पु.यो 1 2772 वज.प. स्ितंत्र १०६.०० 
८६९ िधा वहगणघाि आजनसरा आजनसरा आजनसरा न.पा.पु.यो 1 1408 वज.प. स्ितंत्र ५३.८५ 
८७० िधा वहगणघाि शेगाि (कंुड) शेगाि शेगाि न.पा.पु.यो 1 1198 वज.प. स्ितंत्र ४५.८२ 
८७१ िधा वहगणघाि वहिरा  वहिरा वहिरा  न.पा.पु.यो 1 1266 वज.प. स्ितंत्र ४८.४२ 
८७२ िधा कारंजा सुसुंदरा सुसुंदरा सुसुंदरा  न.पा.पु.यो 1 1503 वज.प. स्ितंत्र ६२.९८ 
८७३ िधा कारंजा पारडी पारडी पारडी न.पा.पु.यो 1 2066 वज.प. स्ितंत्र ७९.०१ 
८७४ िधा समंुद्रपूर डोंगरगाि डोंगरगाि डोंगरगाि  न.पा.पु.यो 1 1409 वज.प. स्ितंत्र ५३.७८ 
८७५ िधा िधा  सालोड 

(वहरापूर) 
सालोड 
(वहरापूर) 

सालोड (वहरापूर) 
न.पा.पु.यो 

1 8154 वज.प. स्ितंत्र २४८.०० 

८७६ िधा िधा िधा वपपरी (मेघे)  वपपरी (मेघे) प्रादेवशक 
योजना सुधारणा 

14 

48,809 म.जी.प्रा. प्रादेवशक २७५०.०० 

िधा िधा िधा वसदो न.पा.पु.यो 45,002 म.जी.प्रा. प्रादेवशक 
िधा िधा िधा सािगंी न.पा.पु.यो 25,598 म.जी.प्रा. प्रादेवशक 
िधा िधा िधा बोरगाि न.पा.पु.यो 24,586 म.जी.प्रा. प्रादेवशक 
िधा िधा िधा काला न.पा.पु.यो 1803 म.जी.प्रा. प्रादेवशक 
िधा िधा िधा सतोडा न.पा.पु.यो 4875 म.जी.प्रा. प्रादेवशक 
िधा िधा िधा अलोडी न.पा.पु.यो 12,680 म.जी.प्रा. प्रादेवशक 
िधा िधा िधा नालिाडी न.पा.पु.यो 20,402 म.जी.प्रा. प्रादेवशक 
िधा िधा िधा िरुद न.पा.पु.यो 12,153 म.जी.प्रा. प्रादेवशक 
िधा िधा िधा म्हसाळा न.पा.पु.यो 20,548 म.जी.प्रा. प्रादेवशक 
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िधा िधा िधा िायगाि (एन)  न.पा.पु.यो 13,411 म.जी.प्रा. प्रादेवशक 
िधा िधा िधा उमरी न.पा.पु.यो 5686 म.जी.प्रा. प्रादेवशक 
िधा िधा िधा सालोड न.पा.पु.यो 7710 म.जी.प्रा. प्रादेवशक 
िधा िधा िधा दत्तपूर  न.पा.पु.यो 1391 म.जी.प्रा. प्रादेवशक 

८७७ भंडारा भंडारा दिडीपार 
बाजार 

दिडीपार 
बाजार 

दिडीपार बाजार 
न.पा.पु.यो 

1 1530 वज.प. स्ितंत्र 70.00 

८७८ भंडारा भंडारा आमगाि आमगाि आमगाि पा.पु.यो ते 
सुधारणा 

1 3343 वज.प. स्ितंत्र 75.95 

८७९  भंडारा भंडारा गणेशपूर गणेशपूर गणेशपूर जल 
शुिीकरण कें द्र 

1 9192 वज.प. स्ितंत्र 56.80 

८८० भंडारा भंडारा भोजापूर भोजापूर भोजापूर सुधारणा 
पा.पु.यो 

1 3316 वज.प. स्ितंत्र 116.47 

८८१ भंडारा भंडारा कोका कोका कोका सुधारणा 
पा.पु.यो 

1 2592 वज.प. स्ितंत्र 62.09 

८८२ भंडारा साकोली सुकळी सुकळी सुकळी सुधारणा 
पा.पु.यो 

1 1295 वज.प. स्ितंत्र 29.00 

८८३ भंडारा लाखनी घोडेझरी घोडेझरी घोडेझरी  पा.पु.यो 1 1071 वज.प. स्ितंत्र 58.00 
८८४ भंडारा तुमसर खापा खापा खापा सुधारणा 

पा.पु.यो 
1 3019 वज.प. स्ितंत्र 63.24 

८८५ भंडारा तुमसर वमिेिाणी  वमिेिाणी वमिेिाणी  न.पा.पु.यो 1 2786 वज.प. स्ितंत्र 62.01 
८८६ भंडारा तुमसर रुपेरा रुपेरा रुपेरा  न.पा.पु.यो 1 1107 वज.प. स्ितंत्र 23.88 
८८७  भंडारा तुमसर धनेगाि धनेगाि धनेगाि पा.पु.यो 1 1074 वज.प. स्ितंत्र 23.38 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

८८८  भंडारा मोहाडी कांद्री कांद्री कांद्री सुधारणा 
पा.पु.यो 

1 486८ वज.प. स्ितंत्र 71.54 

८८९ भंडारा पिनी 
 

वचचाळ वचचाळ वचचाळ सुधारणा 
पा.पु.यो 

1 3917 वज.प. स्ितंत्र 60.00 

८९० गोंदीया आमगाि दहेगाि दहेगाि दहेगाि न.पा.पु.यो 1 2001 वज.प. स्ितंत्र 59.03 
८९१ गोंदीया देिरी भरेगाि भरेगाि भरेगाि  न.पा.पु.यो 1 1594 वज.प. स्ितंत्र 47.02 

 
८९२ गोंदीया देिरी वपडकेपार /ग्रा वपडकेपार /ग्रा वपडकेपार /ग्रा 

पा.पु.यो 
1 1124 वज.प. स्ितंत्र 33.16 

८९३ गोंदीया देिरी सािली सािली सािली पा.पु.यो 1 1099 वज.प. स्ितंत्र 32.42 
८९४ गोंदीया देिरी वशरपूर/बांध वशरपूर/बांध वशरपूर/बांध पा.पु.यो 1 1022 वज.प. स्ितंत्र 30.15 
८९५ गोंदीया गोंदीया चंगेरा चंगेरा चगेंरा पा.पु.यो 1 1762 वज.प. स्ितंत्र 56.37 
८९६ गोंदीया गोंदीया गुदमा गुदमा 

(आिारीिोला) 
आिारीिोला पा.पु.यो 2 

 
1638 वज.प. स्ितंत्र 91.52 

 
गोंदीया गोंदीया गुदमा गुदमा 

(जनािोला) 
आिारीिोला पा.पु.यो 1762 वज.प. स्ितंत्र 

८९७ गोंदीया गोंदीया निरगाि खु. निरगाि खु. निरगाि खु. पा.पु.यो 1 1366 वज.प. स्ितंत्र 62.46 
८९८ गोंदीया गोंदीया पांजरा पांजरा पांजरा पा.पु.यो 1 2420 वज.प. स्ितंत्र 84.46 
८९९ गोंदीया गोंदीया पोिारीिोला पोिारीिोला पोिारीिोला पा.पु.यो 1 1762 वज.प. स्ितंत्र 56.37 
९०० गोंदीया गोंदीया रापेिाडा रापेिाडा रापेिाडा पा.पु.यो 1 1762 वज.प. स्ितंत्र 56.37 
९०१ गोंदीया गोंदीया सहेसपूर  सहेसपूर सहेसपूर पा.प.ुयो 1 1887 वज.प. स्ितंत्र 65.86 
९०२ गोंदीया गोंदीया लोहारा लोहारा लोहारा  पा.पु.यो 1 1178 वज.प. स्ितंत्र 41.11 
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समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
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प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

९०३ गोंदीया गोंदीया सतोना  सतोना सतोना  पा.पु.यो 1 2182 वज.प. स्ितंत्र 76.15 
९०४ गोंदीया गोंदीया सिारी सिारी लोढीिोळा पा.पु.यो 1 1703 वज.प. स्ितंत्र 59.43 
९०५ गोंदीया गोंदीया मोगरा मोगरा मोगरा पा.पु.यो 1 1666 वज.प. स्ितंत्र 58.14 
९०६ गोंदीया गोरेगाि दिडीपार दिडीपार दिडीपार पा.पु.यो 1 1500 वज.प. स्ितंत्र 58.18 
९०७ गोंदीया गोरेगाि कलपार्री कलपार्री कलपार्री पा.पु.यो 1 1208 वज.प. स्ितंत्र 42.16 
९०८ गोंदीया गोरेगाि मुरदोली मुरदोली मुरदोली पा.पु.यो 1 1581 वज.प. स्ितंत्र 55.18 
९०९ गोंदीया गोरेगाि पालेिाडा पालेिाडा पालेिाडा पा.पु.यो 1 1249 वज.प. स्ितंत्र 55.87 
९१० गोंदीया गोरेगाि वपडकेपार वपडकेपार वपडकेपार पा.पु.यो 1 1249 वज.प. स्ितंत्र 56.37 
९११ गोंदीया गोरेगाि पुरगाि पुरगाि पुरगाि पा.पु.यो 1 2111 वज.प. स्ितंत्र 75.14 
९१२ गोंदीया गोरेगाि सहारिाणी सहारिाणी सहारिाणी पा.पु.यो 1 2363 वज.प. स्ितंत्र 82.47 
९१३ गोंदीया गोरेगाि सोनेगाि सोनेगाि सोनेगाि पा.पु.यो 1 2363 वज.प. स्ितंत्र 82.47 
९१४ गोंदीया सडक अजुयन घािबोरी तेली घािबोरी तेली घािबोरी तेली 

पा.पु.यो 
1 1393 वज.प. स्ितंत्र 49.22 

९१५ गोंदीया सडक अजुयन घिेगाि घिेगाि घिेगाि पा.पु.यो 1 1630 वज.प. स्ितंत्र 47.04 
९१६ गोंदीया सडक अजुयन वगरोला वगरोला वगरोला पा.पु.यो 1 1393 वज.प. स्ितंत्र 49.04 
९१७ गोंदीया सडक अजुयन खाडीपार खाडीपार खाडीपार पा.पु.यो 1 1108 वज.प. स्ितंत्र 33.52 
९१८ गोंदीया सडक अजुयन वसतेपार वसतेपार वसतेपार पा.पु.यो 1 1121 वज.प. स्ितंत्र 43.50 
९१९ गोंदीया सडक अजुयन वचखली वचखली वचखली सुधारणा 

पा.पु.यो 
1 2003 वज.प. स्ितंत्र ८१.३० 

९२० गोंदीया सडक अजुयन डव्िा डव्िा डव्िा सुधारणा 
पा.पु.यो 

1 3484 वज.प. स्ितंत्र १०२.२० 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

९२१ गोंदीया सडक अजुयन डोंगरगाि (खु)  डोंगरगाि (खु) डोंगरगाि सुधारणा 
(खु) पा.पु.यो 

1 1284 वज.प. स्ितंत्र ४२.६५ 

९२२ गोंदीया सडक अजुयन घोिी घोिी घोिी सुधारणा 
पा.पु.यो 

1 1764 वज.प. स्ितंत्र ९.३२ 

९२३ गोंदीया सडक अजुयन कनेरी राम कनेरी राम कनेरी राम सुधारणा 
पा.पु.यो 

1 1217 वज.प. स्ितंत्र ३५.९८ 

९२४ गोंदीया सडक अजुयन खजरी खजरी खजरी सुधारणा 
पा.पु.यो 

1 1160 वज.प. स्ितंत्र २६.२४ 

९२५ गोंदीया सडक अजुयन कोहाळीिोला 
(अ) 

कोहाळीिोला 
(अ) 

कोहाळीिोला (अ) 
पा.पु.यो 

1 1460 वज.प. स्ितंत्र ३९.३२ 

९२६ गोंदीया सडक अजुयन पळसगाि  पळसगाि पळसगाि  सुधारणा 
ग्रा.पा.पु.यो 

1 1197 वज.प. स्ितंत्र ३५.२१ 

९२७ गोंदीया सडक अजुयन सौंदळ सौंदळ सौंदळ सुधारणा  
पा.पु.यो 

1 7303 वज.प. स्ितंत्र २९.६४ 

९२८ गोंदीया सडक अजुयन िडेगाि िडेगाि िडेगाि  सुधारणा  
पा.पु.यो 

1 1074 वज.प. स्ितंत्र ३३.६५ 

९२९ गोंदीया सालेकसा वनबा वनबा वनबा सालेकेना 
पा.पु.यो 

1 1325 वज.प. स्ितंत्र ५८.२८ 

९३० गोंदीया वतरोडा डब्बेिोला डब्बेिोला डब्बेिोला पा.पु.यो 1 1026 वज.प. स्ितंत्र ५९.९५ 
९३१ गोंदीया वतरोडा गराडा गराडा गराडा पा.पु.यो 1 1840 वज.प. स्ितंत्र ६४.२२ 
९३२ गोंदीया वतरोडा गुमाधािडा गुमाधािडा गुमाधािडा पा.पु.यो 1 2033 वज.प. स्ितंत्र ७०.९५ 
९३३ गोंदीया वतरोडा खैरलांजी खैरलांजी खैरलांजी पा.पु.यो 1 1051 वज.प. स्ितंत्र ३६.६८ 
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समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
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अमंलबजािणी 
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योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

९३४ गोंदीया वतरोडा कोडेलोहारा कोडेलोहारा कोडेलोहारा पा.पु.यो 1 1778 वज.प. स्ितंत्र ११४.५० 
९३५ गोंदीया वतरोडा मुरिाडी मुरिाडी खैरलांजी मुरिाडी 

पा.पु.यो 
1 1132 वज.प. स्ितंत्र २७.२० 

९३६ गोंदीया वतरोडा निगेाि निगेाि निगेाि खु. पा.पु.यो 1 1020 वज.प. स्ितंत्र ३५.६० 
९३७ गोंदीया वतरोडा खुरखुरी खुरखुरी खुरखुरी पा.पु.यो 1 1037 वज.प. स्ितंत्र ३६.१९ 
९३८ चंद्रपूर चंद्रपूर मोहली मोहली मोहली पा.पु.यो 1 1102 वज.प. स्ितंत्र 40.00 
९३९ चंद्रपूर चंद्रपूर कोसारा कोसारा कोसारा पा.पु.यो 1 1200 वज.प. स्ितंत्र 50.00 
९४० चंद्रपूर गोंडवपपरी मारडा मारडा मारडा पा.पु.यो 1 1968 वज.प. स्ितंत्र 75.00 
९४१ चंद्रपूर गोंडवपपरी आक्सापुर आक्सापुर आक्सापुर सुधारणा   

पा.पु.यो 
1 1497 वज.प. स्ितंत्र 100.00 

९४२ चंद्रपूर कोरपना लखमापुर  लखमापुर लखमापुर पा.पु.यो 1 2420 वज.प. स्ितंत्र 67.20 
९४३ चंद्रपूर नागभीड गोविदपूर गोविदपूर गोविदपूर पा.पु.यो 1 2532 वज.प. स्ितंत्र 64.34 
९४४ चंद्रपूर नागभीड बाळापूर (बु) बाळापूर (बु) बाळापूर (बु) पा.पु.यो 1 2652 वज.प. स्ितंत्र 90.00 
९४५ चंद्रपूर नागभीड पेंढरी पेंढरी कोरांबी पा.पु.यो 1 1025 वज.प. स्ितंत्र 40.00 
९४६ चंद्रपूर नागभीड वतिला तुकुम वतिला तुकुम वतिला तुकुम पा.पु.यो 1 1078 वज.प. स्ितंत्र 60.00 
९४७ चंद्रपूर नागभीड वकरमीिी वकरमीिी वकरमीिी पा.पु.यो 1 1354 वज.प. स्ितंत्र 50.00 
९४८ चंद्रपूर नागभीड पन्होळी पन्होळी पन्होळी पा.पु.यो 1 1015 वज.प. स्ितंत्र 70.00 
९४९ चंद्रपूर सािली वनमगाि वनमगाि वनमगाि पा.पु.यो 3 7616 वज.प. प्रादेवशक 350.00 
9५० चंद्रपूर सािली किठी किठी किठी पा.पु.यो 3 4021 वज.प. प्रादेवशक 250.00 
९५१ चंद्रपूर िरोरा दहेगाि दहेगाि दहेगाि पा.पु.यो 1 1447 वज.प. स्ितंत्र 49.50 
९५२ चंद्रपूर नागभीड तळोधी (बु) तळोधी (बु) तळोधी (बु) पा.पु.यो 1 8735 मजीप्रा प्रादेवशक 570.75 
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समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

९५३ चंद्रपूर मुल राजगड राजगड मुळ तालुका ि 24 
गाि ेवग्रड िाईप 
प्रा.न.पा.पु.यो 

24 26,230 मजीप्रा प्रादेवशक 4600.00 

९५४ चंद्रपूर बल्लारपूर हडस्ती हडस्ती बल्लारपूर तालुका ि 
18 गाि ेवग्रड िाईप 
प्रा.न.पा.पु.यो 

18 32,054 मजीप्रा प्रादेवशक 3600.00 

९५५ गडवचरोली अहेरी महागाि (बु) महागाि (बु) महागाि (बु) पा.पु.यो 1 2058 वज.प. स्ितंत्र ७८.४० 
९५६ गडवचरोली अहेरी महागाि (खु) महागाि (खु) महागाि (खु) पा.पु.यो 1 1939 वज.प. स्ितंत्र ३८.८४ 
९५७ गडवचरोली अहेरी रेपनपल्ली रेपनपल्ली छल्लेिाडा पा.पु.यो 1 4013 वज.प. स्ितंत्र १४२.०९ 
९५८ गडवचरोली अहेरी आल्लापल्ली आल्लापल्ली आल्लापल्ली 

प्रा.न.पा.पु.यो 
2 
 

17,808 मजीप्रा प्रादेवशक ९१३.७०० 
 

गडवचरोली अहेरी नागेपल्ली नागेपल्ली अल्लापल्ली पा.पु.यो मजीप्रा प्रादेवशक 
९५९ गडवचरोली अहेरी देिलमारी देिलमारी देिलमारी सुधारणा 

पा.पु.यो. 
1 3012 वज.प. स्ितंत्र ७२.६९ 

९६० गडवचरोली अहेरी वजमलगट्टा वजमलगट्टा वजमलगट्टा सुधारणा 
पा.पु.यो. 

1 2645 वज.प. स्ितंत्र ४०.५४ 

९६१ गडवचरोली आरमोरी िडधा िडधा िडधा पा.पु.यो. 1 3555 वज.प. स्ितंत्र १०५.६२ 
९६२ गडवचरोली आरमोरी कोजबी कोजबी कोजबी पा.पु.यो. 3 

 
 

2498 वज.प. स्ितंत्र ११३.८६ 
 गडवचरोली आरमोरी कोजबी लोहारा कोजबी पा.पु.यो. वज.प. स्ितंत्र 

गडवचरोली आरमोरी कोजबी करपाडा कोजबी पा.पु.यो. वज.प. स्ितंत्र 
९६३ गडवचरोली आरमोरी सायगाि सायगाि सायगाि पा.पु.यो. 1 1496 वज.प. स्ितंत्र ४२.०० 
९६४ गडवचरोली भामरागड भामरागड ताडगाि ताडगाि पा.पु.यो. 1 2013 वज.प. स्ितंत्र ६८.५० 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

९६५ गडवचरोली चामोशी बहाद्दरूपूर बहाद्दरूपूर बहाद्दरूपूर पा.पु.यो. 1 1660 वज.प. स्ितंत्र ६९.७९ 
९६६ गडवचरोली चामोशी बहाद्दरूपूर रामकृष्ट्णपूर रामकृष्ट्णपूर पा.पु.यो. 1 1201 वज.प. स्ितंत्र ५९.५९ 
९६७ गडवचरोली चामोशी बहाद्दरूपूर राममोहनपूर राममोहनपूर पा.पु.यो. 1 1061 वज.प. स्ितंत्र ५४.६६ 
९६८ गडवचरोली चामोशी घोि घोि घोि पा.पु.यो. 

2 7343 
वज.प. स्ितंत्र २००.६२ 

 गडवचरोली चामोशी घोि वनकातिाडा/ 
करडुल 

पा.पु.यो. वज.प. स्ितंत्र 

९६९ गडवचरोली चामोशी विकासपल्ली विकासपल्ली विकासपल्ली  पा.पु.यो. 1 1563 वज.प. स्ितंत्र ६६.२१ 
९७० गडवचरोली चामोशी कुनघाडा रै कुनघाडा रै कुनघाडा रै न. 

पा.पु.यो. 
3 12,714 मजीप्रा प्रादेवशक 5१२.००० 

गडवचरोली चामोशी निगेाि रै निगेाि रै कंुघाडा रै न. 
पा.पु.यो.(सुधारणा) 

मजीप्रा प्रादेवशक 

गडवचरोली चामोशी तालोढी 
मोकासा 

तालोढी 
मोकासा 

कंुघाडा रायितिारी 
न. पा.पु.यो. 

 

मजीप्रा प्रादेवशक 

९७१ गडवचरोली चामोशी सोमनपल्ली येनापुर येनापुर न.पा.पु.यो. 

13 11,440 

मजीप्रा प्रादेवशक 

865.150 

गडवचरोली चामोशी दुगापुर वचत्तरंजनपूर येनापुर न.पा.पु.यो. मजीप्रा प्रादेवशक 
गडवचरोली चामोशी दुगापुर दुगापुर येनापुर न.पा.पु.यो. मजीप्रा प्रादेवशक 
गडवचरोली चामोशी अडयाळ वकस्तापूर येनापुर न.पा.पु.यो. मजीप्रा प्रादेवशक 
गडवचरोली चामोशी मुधोली चक नं.2 लक्ष्मणपूर येनापुर न.पा.पु.यो. मजीप्रा प्रादेवशक 
गडवचरोली चामोशी मुधोली चक नं.१  मुधोली चक 

नं.१  
येनापुर न.पा.पु.यो. मजीप्रा प्रादेवशक 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

गडवचरोली चामोशी मुधोली चक नं.2 मुधोली चक 
नं.2 

येनापुर न.पा.पु.यो. मजीप्रा प्रादेवशक 

गडवचरोली चामोशी मुधोली वरठ मुधोली वरठ येनापुर न.पा.पु.यो. मजीप्रा प्रादेवशक 
गडवचरोली चामोशी मुधोली चक नं.1 मुधोली तुकुम येनापुर न.पा.पु.यो. मजीप्रा प्रादेवशक 
गडवचरोली चामोशी अडयाळ अडयाळ येनापुर न.पा.पु.यो. मजीप्रा प्रादेवशक 
गडवचरोली चामोशी गणपूर विट्टलपूर येनापुर न.पा.पु.यो. मजीप्रा प्रादेवशक 
गडवचरोली चामोशी सोमनपल्ली  सोमनपल्ली येनापुर न.पा.पु.यो. मजीप्रा प्रादेवशक 
गडवचरोली चामोशी सोमनपल्ली धमांपूर येनापुर न.पा.पु.यो. मजीप्रा प्रादेवशक 

९७२ गडवचरोली चामोशी कुरुड कुरुड कुरुड न.पा.पु.यो. 

16 13,390 

मजीप्रा प्रादेवशक 

 
827.96० 

गडवचरोली चामोशी विसापूर रै खोरडा चक कुरुड न.पा.पु.यो. मजीप्रा प्रादेवशक 
गडवचरोली चामोशी कुरुड रामपुर  कुरुड न.पा.पु.यो. मजीप्रा प्रादेवशक 
गडवचरोली चामोशी कुरुड रामपुर िोला कुरुड न.पा.पु.यो. मजीप्रा प्रादेवशक 
गडवचरोली चामोशी कुरुड नाचगाि कुरुड न.पा.पु.यो. मजीप्रा प्रादेवशक 
गडवचरोली चामोशी आमगाि आमगाि कुरुड न.पा.पु.यो. मजीप्रा प्रादेवशक 
गडवचरोली चामोशी विसापूर रै  वहिरगाि कुरुड न.पा.पु.यो. मजीप्रा प्रादेवशक 
गडवचरोली चामोशी भाडवभडी जनाळा कुरुड न.पा.पु.यो. मजीप्रा प्रादेवशक 

 गडवचरोली चामोशी विसापूर रै  रेखेगाि कुरुड न.पा.पु.यो. मजीप्रा प्रादेवशक 
गडवचरोली चामोशी विसापूर रै अनंतपूर कुरुड न.पा.पु.यो. मजीप्रा प्रादेवशक 
गडवचरोली चामोशी िलसरा िलसरा कुरुड न.पा.पु.यो. मजीप्रा प्रादेवशक 
गडवचरोली चामोशी िलसरा रजनगट्टा कुरुड न.पा.पु.यो. मजीप्रा प्रादेवशक 
गडवचरोली चामोशी िलसरा आमगाि चक 2 कुरुड न.पा.पु.यो. मजीप्रा प्रादेवशक 
गडवचरोली चामोशी आमगाि महाल आमगाि चक 1 कुरुड न.पा.पु.यो. मजीप्रा प्रादेवशक 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

गडवचरोली चामोशी िलसरा वभिापूर कुरुड न.पा.पु.यो. मजीप्रा प्रादेवशक 
गडवचरोली चामोशी विसापूर रै विसापूर रै कुरुड न.पा.पु.यो. मजीप्रा प्रादेवशक 

९७३ गडवचरोली चामोशी कुनघाडा माल कुनघाडा माल कुनघाडा माल 
न.पा.पु.यो. 

1 1310 वज.प. स्ितंत्र 63.50 

९७४ गडवचरोली चामोशी दुगापूर रविद्रपूर रविद्रपूर पा.पु.यो. 1 1328 वज.प. स्ितंत्र 68.97 
९७५ गडवचरोली चामोशी माकेपल्ली माल माकेपल्ली माल माकेपल्ली माल 

पा.पु.यो. 
1 1872 वज.प. स्ितंत्र 72.69 

९७६ गडवचरोली चामोशी मारोडा भोगनबोडी हेिी भोगनबोडी हेिी 
पा.पु.यो. 

2 
 

1065 वज.प. स्ितंत्र 63.50 
 

गडवचरोली चामोशी मारोडा भोगनबोडी 
क्र.३६  

भोगनबोडी हेिी 
पा.पु.यो. 

 वज.प. स्ितंत्र 

९७७ गडवचरोली चामोशी कळमगाि कळमगाि कळमगाि पा.पु.यो. 2 1382 वज.प. स्ितंत्र 72.69 
 गडवचरोली चामोशी कळमगाि इकोडी कळमगाि पा.पु.यो. 0  वज.प. स्ितंत्र 0.00 

९७८ गडवचरोली धानोरा लेखा लेखा लेखा पा.पु.यो. 2 
 

1240 वज.प. स्ितंत्र 71.90० 
 गडवचरोली धानोरा लेखा नेंढा लेखा पा.पु.यो.  वज.प. स्ितंत्र 

९७९ गडवचरोली धानोरा चातगाि चातगाि चातगाि पा.पु.यो. 1 1343 वज.प. स्ितंत्र 89.38 
९८० गडवचरोली धानोरा वचगली वचगली वचगली पा.पु.यो. 3 

 
2192 वज.प. स्ितंत्र 69.75 

 गडवचरोली धानोरा वचगली अस्िलपूर वचगली पा.पु.यो. वज.प. स्ितंत्र 
गडवचरोली धानोरा वचगली महािाडा नं.२  वचगली पा.पु.यो. वज.प. स्ितंत्र 

९८१ गडवचरोली धानोरा दुधामाळा  दुधामाळा दुधामाळा पा.पु.यो. 1 1333 वज.प. स्ितंत्र 57.74 
९८२ गडवचरोली धानोरा सािरगाि सािरगाि सािरगाि पा.पु.यो. 3 

 
1240 वज.प. स्ितंत्र 55.06 

 गडवचरोली धानोरा सािरगाि कांगडी सािरगाि पा.पु.यो. वज.प. स्ितंत्र 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

गडवचरोली धानोरा सािरगाि मोरचूल सािरगाि पा.पु.यो.  वज.प. स्ितंत्र 
९८३ गडवचरोली धानोरा खुिगाि खुिगाि खुिगाि पा.पु.यो. 4 

 
1562 वज.प. स्ितंत्र 63.76० 

 गडवचरोली धानोरा खुिगाि खुिगाि िोला खुिगाि पा.पु.यो. वज.प. स्ितंत्र 
गडवचरोली धानोरा खुिगाि पलखेडा खुिगाि पा.पु.यो. वज.प. स्ितंत्र 
गडवचरोली धानोरा खुिगाि पांढरसडा खुिगाि पा.पु.यो. वज.प. स्ितंत्र 

९८४ गडवचरोली धानोरा वमचगाि (बु) वमचगाि (बु) वमचगाि (बु) पा.पु.यो. 3 
 

1490 वज.प. स्ितंत्र 71.57० 
 गडवचरोली धानोरा वमचगाि (बु) वमचगाि खु. वमचगाि पा.पु.यो. वज.प. स्ितंत्र 

गडवचरोली धानोरा वमचगाि (बु) गुंजनिाडी वमचगाि पा.पु.यो. वज.प. स्ितंत्र 
९८५ गडवचरोली धानोरा साखेरा साखेरा साखेरा पा.पु.यो. 3 

 
1553 वज.प. स्ितंत्र 71.73० 

 गडवचरोली धानोरा साखेरा साखेरा िोला साखेरा पा.पु.यो. वज.प. स्ितंत्र 
गडवचरोली धानोरा साखेरा उवशरपार साखेरा पा.पु.यो. वज.प. स्ितंत्र 

९८६ गडवचरोली धानोरा येरकड येरकड येरकड पा.पु.यो. 3 
 

2005 वज.प. स्ितंत्र 71.73 
 गडवचरोली धानोरा येरकड मोिाड येरकड पा.पु.यो. वज.प. स्ितंत्र 

गडवचरोली धानोरा येरकड कुसुम िोला 
न.1 

येरकड पा.पु.यो. वज.प. स्ितंत्र 

९८७ गडवचरोली धानोरा रांगी रांगी रांगी पा.पु.यो. 1 2332 वज.प. स्ितंत्र 68.60० 
९८८ गडवचरोली धानोरा मुस्का मुस्का मुस्का पा.पु.यो. 1 1378 वज.प. स्ितंत्र 68.50० 
९८९ गडवचरोली इिापल्ली कोिमी कोिमी कोिमी पा.पु.यो. 1 1194 वज.प. स्ितंत्र 60.48० 
९९० गडवचरोली इिापल्ली गेदा चंदनिलेी (स) चंदनिलेी 

(स)पा.पु.यो. 
1 1824 वज.प. स्ितंत्र 72.38 

९९१ गडवचरोली गडवचरोली चुरचुरा माल महादिाडी महादिाडी पा.पु.यो. 2 1059 वज.प. स्ितंत्र 46.92० 
गडवचरोली गडवचरोली चुरचुरा माल कुरहाडी महादिाडी पा.पु.यो. 0 वज.प. स्ितंत्र 
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अ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायत गाि योजनेचे नांि योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
संख्या  

योजनेत 
समाविष्ट्ि 
िाड्ा/ 
िस्त्यांची 
लोकसंख्या 

अमंलबजािणी 
यंत्रणा 

योजनेचा 
प्रकार 

अदंाजीत 
वकमत 

९९२ गडवचरोली गडवचरोली इंदाळा इंदाळा इंदाळा पा.पु.यो. 1 1723 वज.प. स्ितंत्र 71.24० 
९९३ गडवचरोली गडवचरोली मेंढा मेंढा मेंढा पा.पु.यो. 1 1994 वज.प. स्ितंत्र 88.94० 
९९४ गडवचरोली कुरखेडा चंदागड चंदागड चंदागड पा.पु.यो. 1 1247 वज.प. स्ितंत्र 47.35० 
९९५ गडवचरोली कुरखेडा नान्ही धमिी िोला- 

वदप्रािोला 
धमिी िोला- 

वदप्रािोला पा.पु.यो. 
1 1352 वज.प. स्ितंत्र 32.65० 

९९६ गडवचरोली कुरखेडा कंुभीिोला कंुभीिोला कंुभीिोला पा.पु.यो. 1 1120 वज.प. स्ितंत्र 36.48० 
९९७ गडवचरोली कुरखेडा दादापुर दादापुर दादापुर पा.पु.यो. 1 1288 वज.प. स्ितंत्र 43.89 
९९८ गडवचरोली कुरखेडा खेडेगाि खेडेगाि खेडेगाि पा.पु.यो. 1 1294 वज.प. स्ितंत्र 53.65 
९९९ गडवचरोली मुलचेरा गोविदपूर गोविदपूर गोविदपूर पा.पु.यो. 1 1164 वज.प. स्ितंत्र 56.95० 
१००० गडवचरोली मुलचेरा अडपल्लीमाल अडपल्ली चक अडपल्ली चक 

पा.पु.यो. 
1 1958 वज.प. स्ितंत्र 76.22० 

१००१ गडवचरोली मुलचेरा सुंदरनगर खुदीरामपल्ली  खुदीरामपल्ली 
पा.पु.यो. 

1 1445 वज.प. स्ितंत्र 68.31० 

१००२ गडवचरोली वसरोंचा िेंकिापूर बाम्हनी बाम्हनी पा.पु.यो. 1 1589 वज.प. स्ितंत्र 35.05० 
१००३ गडवचरोली वसरोंचा लक्ष्मीदेिी पेठा 

रेल्ि े
लक्ष्मीदेिी पेठा 
चक 

लक्ष्मीदेिी पेठा चक 
पा.पु.यो. 

३ १७१९ 

वज.प. स्ितंत्र 

७२.६७ 
गडवचरोली           वसरोंचा लक्ष्मीदेिी पेठा 

रेल्ि े
लक्ष्मीदेिी पेठा रै लक्ष्मीदेिी पेठा चक 

पा.पु.यो. 
वज.प. स्ितंत्र 

गडवचरोली           वसरोंचा लक्ष्मीदेिी पेठा 
रेल्ि े

रंगधामपेठा चक लक्ष्मीदेिी पेठा चक 
पा.पु.यो. 

वज.प. स्ितंत्र 
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(शासन वनणयय क्रमाकं ग्रापाधो-१११५/प्र.क्र.९२/पापु-०७, वदनाकं  ०७ मे,२०१६ सोबतचे पवरवशष्ट्ि) 

पवरवशष्ट्ि-ब 
                                               पनुरुज्जीिीत करण्यायोग्य प्रादेवशक ग्रामीण पाणी परुिठा योजनांची यादी                                  (रुपये लाखात) 

अ.क्र. वजल्हा तालुका पंचायतीच ेनाि योजनेच ेनाि देखभाल ि 
दुरुस्ती यंत्रणा 
(वज.प./वशखर 
सवमती/म.जी.प्र
 ा./ग्रा.पं.) 

प्रस्तावित कामांच्या 
पुनरुज्जीिनासाठी 
अपेवक्षत खचय 

लाभ होणाऱया 
गाि/ेिाड्ांची 

संख्या 

लोकसंख्या 

१ पुणे पुरंदर राख गुलुंचे राख गुलुंचे प्रा.न.पा.पु.यो. म.वज.प्रा. ९५.०० ५ १८००० 
२ पुणे पुरंदर वदि े वदि ेप्रा.न.पा.पु.यो. वशखर सवमती ३७.७३ १ १५००० 
३ पुणे मािळ दोने दोने-अधाले प्रा.न.पा.पु.यो. ग्रा.प. १९.०० ९ २४६०० 
४ सातारा फलिण भाडाली खु. प्रा.न.पा.पु.यो. गीरिी वशखर सवमती १००.०० १६ ३५८६२ 
५ सोलापूर माढा माढा प्रा.न.पा.पु.यो.काव्हे म.वज.प्रा. ३३.८८ १६ ३७७०२ 
६ सोलापूर पंढरपुर पंढरपुर प्रा.न.पा.पु.यो.खारडी म.वज.प्रा. ३१.३० ११ ५७१५६ 
७ नावशक देिळा मेशी मेशी आवण ४ गािे प्रा.न.पा.पु. म.वज.प्रा. १३२.०० २ १२४७२ 
८ धुळे वशदखेडा नरढाणे नरढाणे आवण ४ गािे वज.प. १४०.०० ५ १४१८३ 
९ धुळे धुळे सादगाि सादगाि आवण ८ गािे वशखर सवमती ३८.३८ ९ १६१३३ 
१० धुळे धुळे फागणे फागणे आवण २० गािे वशखर सवमती २२५.३३ २१ ६३९३५ 
११ धुळे धुळे बाबरे बाबरे आवण ४ गािे वशखर सवमती २१.०७ ५ ८५५३ 
१२ धुळे धुळे बोरकंुड बोरकंुड आवण ४ गािे वशखर सवमती ३०.४९ ५ १४१५३ 
१३ धुळे धुळे सोनगीर सोनगीर आवण १८ गािे वशखर सवमती ४४.३५ १९ ४२८४४ 

१४ नंदुरबार नंदुरबार 

नावशदे, विकरन, 
कलमाडी,कोंडामली, 
बलसारी,लहानसादे, 
कोलडे, कान्हददे, 

कोंडामली आवण ११२ गाि े
प्रा.न.पा.पु. 

म.वज.प्रा. १३५.३३ १३.०० ३५०१४ 
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अ.क्र. वजल्हा तालुका पंचायतीच ेनाि योजनेच ेनाि देखभाल ि 
दुरुस्ती यंत्रणा 
(वज.प./वशखर 
सवमती/म.जी.प्र
 ा./ग्रा.पं.) 

प्रस्तावित कामांच्या 
पुनरुज्जीिनासाठी 
अपेवक्षत खचय 

लाभ होणाऱया 
गाि/ेिाड्ांची 

संख्या 

लोकसंख्या 

वशदगव्हाण, 
बामदोद, जुने मवहदे 

१५ 
अहमदनगर कजयत आखोनी आखोनी आवण इतर २२ गािे 

प्रा.न.पा.पु. 
-- 

१५००.०० ६२ ४८००० 

१६ 
अहमदनगर कजयत वनमगाि गंगरडा वनमगाि गंगरडा आवण १८ गािे 

प्रा.न.पा.पु. 
-- 

५००.०० ३७ ४३००० 

१७ 
अहमदनगर कोपरगाि रांजणगाि देशमुख रांजणगाि देशमुख आवण इतर ६ 

गाि ेप्रा.न.पा.पु. 
म.जी.प्रा/ग्रा.पं. 

१००.०० २२ १६४५० 

१८ अहमदनगर शेिगाि दवहफळ शेिगाि पार्डी प्रा.न.पा.पु. वज.प. १०००.०० ५२ १४८००० 
१९ अहमदनगर पार्डी वमरी वतसगाि वमरी वतसगाि प्रा.न.पा.पु. वज.प. ५००.०० ४२ ९२२८८ 
२० अहमदनगर संगमनेर तालेगाि वदघे तालेगाि वदघे प्रा.न.पा.पु. वशखर सवमती २००.०० ५९ ७२५२३ 
२१ परभणी वजतुर वजतुर प्रा.न.पा.पु.यो. २३ गाि े

वपपळगाि काजले 
म.वज.प्रा. २३७.१२ २४ ४३८४९ 

२२ परभणी वजतुर/ 
सेलू 

वजतुर/सेल ू प्रा.न.पा.पु.यो. १६ गाि ेकुप्ता म.वज.प्रा. ११२.८३ १७ ५८१७० 

२३ परभणी वजतुर वजतुर प्रा.न.पा.पु.यो. १२ गाि ेिासा म.वज.प्रा. १०३.१२ १२ ३४४४३ 
२४ परभणी गंगाखेड गंगाखेड प्रा.न.पा.पु.यो. ३ गाि ेपडेगाि म.वज.प्रा. २२.०० ४ ६८१२ 
२५ परभणी सेलू सेलू प्रा.न.पा.पु.यो. ७ दसाल े म.वज.प्रा. २९.२० ८ १९२७२ 
२६ वहगोली कळमनुरी कळमनुरी २५ गाि े मोरिाडी, तालुका 

कळमनुरी 
वशखर सवमती ३११.५९ २५ ६०५५८ 

२७ वहगोली वहगोली/ 
शेगाि 

वहगोली/शेगाि प्रा.न.पा.पु.यो. २३ गाि ेवसददेवत र म.वज.प्रा. २३१.५६ २६ ५२४७५ 
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अ.क्र. वजल्हा तालुका पंचायतीच ेनाि योजनेच ेनाि देखभाल ि 
दुरुस्ती यंत्रणा 
(वज.प./वशखर 
सवमती/म.जी.प्र
 ा./ग्रा.पं.) 

प्रस्तावित कामांच्या 
पुनरुज्जीिनासाठी 
अपेवक्षत खचय 

लाभ होणाऱया 
गाि/ेिाड्ांची 

संख्या 

लोकसंख्या 

२८ वहगोली औंधा/ बसमत औंधा/बसमत प्रा.न.पा.पु.यो. २० गाि ेपुरजल म.वज.प्रा. २९४.५० २० ७१०७५ 
२९ वहगोली वहगोली वहगोली प्रा.न.पा.पु.यो.८गाि े तोखडी 

गडीबोरी 
म.वज.प्रा. २४.९८ ८ ६५९६ 

३० नांदेड कंधार वडग्रस बु. प्रा.न.पा.पु.यो. ७ गाि ेवडग्रस बु. वज.प. ७८.०० ७ १४२५३ 
३१ नांदेड लोहा मालेगाि एकत्र न.पा.पु.यो. मालेगाि 

आवण वलबोर्ी (जुनी योजना) 
वज.प. 12.00 2 4700 

३२ नांदेड नांदेड वलबगाि एकत्र न.पा.पु.यो. वलबगाि 
आवण सयाल 

वज.प. ५.५० २ ७०६४ 

३३ नांदेड देगुर वबब्रा प्रा.न.पा.पु.यो. ७ गाि वबब्रा म.वज.प्रा. ३५.६७ ८ १४६७५ 
३४ नांदेड कंधार बोलका प्रा.न.पा.पु.यो. ७ गाि बोलका म.वज.प्रा. १२.९७ ७ ९८८४ 
३५ नांदेड लोहा मालेगाि प्रा.न.पा.पु.यो. ३ गाि मालेगाि म.वज.प्रा. १०.६६ ५ ४७५० 
३६ नांदेड कंधार वचखली प्रा.न.पा.पु.यो. २ गाि वचखली म.वज.प्रा. २२.९० ३ १४२२० 
३७ उस्मानाबाद उस्मानाबाद उस्मानाबाद प्रा.न.पा.पु.यो. ९ गाि सारोला ----- ९३.२७ ९ २००९५ 
३८ उस्मानाबाद उस्मानाबाद उस्मानाबाद प्रा.न.पा.पु.यो. ५ गाि वकनी ------ ५९.४८ ५ १४९४२ 
३९ उस्मानाबाद उस्मानाबाद उस्मानाबाद प्रा.न.पा.पु.यो. ३ गाि वबबली वबबली 

ग्रा.प.माफय त 
अंशत: देखभाल 
ि दुरुस्ती 

७६.६९ ३ १५०९५ 

४० उस्मानाबाद उस्मानाबाद उस्मानाबाद प्रा.न.पा.पु.यो. ४ गाि ेवपपरी ------- ७३.७८ ४ ५९५४ 
४१ उस्मानाबाद कलमा कलमा प्रा.न.पा.पु.यो. ६ गाि ेलोहाता ------- ७४.९१ ६ १३१२४ 
४२ उस्मानाबाद उमरगा/ 

लोहारा 
उमेरगा/लोहारा प्रा.न.पा.पु.यो. ३ गाि ेयेनेनुर येनेनुर 

ग्रा.प.माफय त 
५७.४५ ३ १९०३४ 
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अ.क्र. वजल्हा तालुका पंचायतीच ेनाि योजनेच ेनाि देखभाल ि 
दुरुस्ती यंत्रणा 
(वज.प./वशखर 
सवमती/म.जी.प्र
 ा./ग्रा.पं.) 

प्रस्तावित कामांच्या 
पुनरुज्जीिनासाठी 
अपेवक्षत खचय 

लाभ होणाऱया 
गाि/ेिाड्ांची 

संख्या 

लोकसंख्या 

अंशत: देखभाल 
ि दुरुस्ती 

४३ उस्मानाबाद भमू/ परांडा भमू/ परांडा प्रा.न.पा.पु.यो. ५ गाि िलिद 
कंदारी 

----- ६४.४६ ५ ११६४४ 

४४ उस्मानाबाद परांडा परांडा प्रा.न.पा.पु.यो. २ गाि/३ िाडी 
िािेफल 

----- ४७.२६ ५ ६७७६ 

४५ उस्मानाबाद उस्मानाबाद उस्मानाबाद प्रा.न.पा.पु.यो. ५ गाि धोकी म.वज.प्रा. १३७.९६ ५ ४९००६ 
४६ बीड परळी परळी संगम आवण १८ गािे वज.प. २७९.३१ १९ ४५०२० 
४७ बीड अंबेजोगाई  पुस आवण २० गाि,े 

ता.अंबेजोगाई 
वज.प. ४२४.७४ २२ ४६६७१ 

४८ बीड अंबेजोगाई/ 
परळी 

 पट्टीिडगाि आवण ९ गाि 
ता.अंबेजोगाई/पारली 

वज.प. ५१.७६ १० २२४७२ 

४९ बीड काली/धारुर  काई ज.ेधरुर आवण १२ गाि ता. 
काई ज/ेधरुर 

वज.प. ८९३.३३ १२ ७७०६४ 

५० बीड धारुर 
धारुर आसारदोहा २० गाि आवण १७ 

तांडा 
म.वज.प्रा. १२८.१५ ३८ ५८४४५ 

५१ लातुर औसा िांगणी कािली न.पा.पु.यो. वज.प. ५५.६५ -- -- 

५२ लातुर लातुर 

१) वशराळा 

प्रा.न.पा.पु.यो. ५ गाि ेवशराळा -- ८०.४८ ५ १३६२८ 
2) येली 
३) वभसे िाघोली 
4) वचचोला (ब) 
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अ.क्र. वजल्हा तालुका पंचायतीच ेनाि योजनेच ेनाि देखभाल ि 
दुरुस्ती यंत्रणा 
(वज.प./वशखर 
सवमती/म.जी.प्र
 ा./ग्रा.पं.) 

प्रस्तावित कामांच्या 
पुनरुज्जीिनासाठी 
अपेवक्षत खचय 

लाभ होणाऱया 
गाि/ेिाड्ांची 

संख्या 

लोकसंख्या 

5 )धोकी 

५३ लातुर लातुर 

1) गंगापुर 
एकत्र गंगापुर, खांदापुर आवण 

पेठ न.पा.पु.यो. 
---- ४८.५ ३ १०८९१ 2) खांदापुर 

३) पेठ 

५४ लातुर औसा 

1) मातोला 

प्रा.न.पा.पु.यो. १ गाि मातोला 
न.पा.पु.यो. 

---- २९२.१३ १०.०० २८८६५.०० 

२) बेलखुद 

३) ताला 
४) तािशी ताड 

५) वचचोली (क) 
6) िांगजी 
७) बोरफल 

८) नगरसोगा 
९) िानिाडा 
१०) फत्तपेुर 

५५ लातुर औसा 

1) िाडजी 

प्रा.न.पा.पु.यो. ५ गाि िाडजी 
न.पा.पु.यो. 

---- ५१.८१ ५ १२६६२ 

२) भाडा 
३) अंदोरा 
४) येरोलीिाडी 
५) िारिाडा 
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अ.क्र. वजल्हा तालुका पंचायतीच ेनाि योजनेच ेनाि देखभाल ि 
दुरुस्ती यंत्रणा 
(वज.प./वशखर 
सवमती/म.जी.प्र
 ा./ग्रा.पं.) 

प्रस्तावित कामांच्या 
पुनरुज्जीिनासाठी 
अपेवक्षत खचय 

लाभ होणाऱया 
गाि/ेिाड्ांची 

संख्या 

लोकसंख्या 

५६ लातुर औसा 

1) खारोसा 

प्रा.न.पा.पु.यो. ६ गाि खारोसा ----- १७५.०६ ६ १८५३७ 

२) वकनीनािरे 

३) तांबरिाडी 
४) जािली 
५) चलबुगा 
६) आनंदिाडी 

५७ लातुर 
औसा/वनलंगा
/लातुर 

1) पानवचचाली 

प्रा.न.पा.पु.यो. ११ गाि 
पानवचचोली 

---- १९३.२३ ११ ३३३३३ 

२) भसुनी 
३) हसेगाि 

४) सारोला 
५) येरंदी 
६) कन्हेरी 
७) याकतपूर 

८) करंजगाि 

९) बोरी 
१०) मुर्षशदाबाद 

११) बाभळूगाि 

५८ लातुर अहमदपुर 

1) धालेगाि 
प्रा.न.पा.पु.यो. ३ गाि 
धालेगाि/धसिाडी 

---- ५५.९३ ३ ८४१२ २) धसिाडी 
३) कालेगाि 
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अ.क्र. वजल्हा तालुका पंचायतीच ेनाि योजनेच ेनाि देखभाल ि 
दुरुस्ती यंत्रणा 
(वज.प./वशखर 
सवमती/म.जी.प्र
 ा./ग्रा.पं.) 

प्रस्तावित कामांच्या 
पुनरुज्जीिनासाठी 
अपेवक्षत खचय 

लाभ होणाऱया 
गाि/ेिाड्ांची 

संख्या 

लोकसंख्या 

५९ लातुर रेणापुर 

1) पानगाि 

प्रा.न.पा.पु.यो.१० गाि पानगाि वशखर सवमती 169 10 34260 

२) खारोली 
३) मुरधाि 

४) धनसारगाि 

५) तालणी 
६) मोहगाि 

७) रामिाडी 
८) सेलू 
९) जिलगा 
१०) नारितिाडी 
११) माणसूिाडी 

60 लातुर चाकुर 1) रचनािाडी प्रा.न.पा.पु.यो.६ गाि रचनािडी ---- 

१००.०२ ६ २०७६१ 

२) अंजनसोंडा 
३) डोंगराज 

४) शेलगाि 

५) रोवहना 
६) हेर 

६१ लातुर चाकुर 

1) गोढाला 
प्रा.न.पा.पु.यो.४ गाि गोढाला ---- १७.२७ ४ ६८६३ २) माकेगाि 

३) गुंजोिी 
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अ.क्र. वजल्हा तालुका पंचायतीच ेनाि योजनेच ेनाि देखभाल ि 
दुरुस्ती यंत्रणा 
(वज.प./वशखर 
सवमती/म.जी.प्र
 ा./ग्रा.पं.) 

प्रस्तावित कामांच्या 
पुनरुज्जीिनासाठी 
अपेवक्षत खचय 

लाभ होणाऱया 
गाि/ेिाड्ांची 

संख्या 

लोकसंख्या 

४) खालांगरी 

६२ लातुर देिनी/वशरुर 

1) सकोल 

प्रा.न.पा.पु.यो.७ गाि सकोल वशखर सवमती १५१.०५ ३ १४९२७ 

२) वहसाबनगर 

३) िालांदी 
४) कािठाला 
५) कानेगाि 

६) तीप्राल 

७) जिळगा 
8) िाघनालिाडी 
9) धनगरिाडी 

६३ लातुर उदगीर 

1) वशरोळ 
प्रा.न.पा.पु.यो.३ गाि वशरोर, 

जनापुर 
ग्रा.प. 28.97 २ ६१४२ 2) जनापुर 

3) चांदेगाि 

६४ अमरािती मोशी  ७० गाि ेप्रा.न.पा.पु.यो ग्रा.प. २८९.०० १६ १७१०२ 
६५ िाशीम कारंजा उंबरडा उंबरडा बाजार प्रा.न.पा.पु.यो म.वज.प्रा. २००.०० ९ १९९०२ 
६६ िाशीम कारंजा भामदेिी भामदेिी प्रा.न.पा.पु.यो म.वज.प्रा. ७४.०० ३ ८५६० 
६७ िाशीम मालेगाि चांदास चांदास प्रा.न.पा.पु.यो म.वज.प्रा. १९०.०० ६ ७१३८ 
६८ िाशीम मालेगाि दुबलिले दुबलिले प्रा.न.पा.पु.यो म.वज.प्रा. २१५.०० ८ १२१८४ 
६९ िाशीम मालेगाि जुलका जुलका प्रा.न.पा.पु.यो म.वज.प्रा. १८५.०० ३ ६१२१ 
७० िाशीम मंगरुळपीर सारसी सारसी प्रा.न.पा.पु.यो म.वज.प्रा. ३४०.०० १० १४४२३ 
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अ.क्र. वजल्हा तालुका पंचायतीच ेनाि योजनेच ेनाि देखभाल ि 
दुरुस्ती यंत्रणा 
(वज.प./वशखर 
सवमती/म.जी.प्र
 ा./ग्रा.पं.) 

प्रस्तावित कामांच्या 
पुनरुज्जीिनासाठी 
अपेवक्षत खचय 

लाभ होणाऱया 
गाि/ेिाड्ांची 

संख्या 

लोकसंख्या 

७१ िाशीम मंगरुळपीर िानोजा िानोजा प्रा.न.पा.पु.यो म.वज.प्रा. २१२.०० ४ १३७०० 
७२ िाशीम मानोरा म्हसनी म्हसनी प्रा.न.पा.पु.यो म.वज.प्रा. २४०.०० १६ २१७१२ 
७३ िाशीम वरसोड वचचभर वचचभर प्रा.न.पा.प.ुयो म.वज.प्रा. ८१.०० ४ १३३९३ 
७४ िाशीम वरसोड करडा करडा प्रा.न.पा.पु.यो म.वज.प्रा. ९१.०० २ २९६९ 
७५ िाशीम िाशीम िरला िरला प्रा.न.पा.पु.यो म.वज.प्रा. ८५.०० ४ ७१६६ 
७६ बुलडाणा वचखली उदी उदी प्रा.न.पा.पु.यो वज.प. ३४९.०५ १७ २८६०७ 
७७ भंडारा मोहाडी कराडी कराडी प्रा.न.पा.पु.यो वशखर सवमती २०.०० ३ ३४३६ 
७८ भंडारा तुमसर देिडी देिडी प्रा.न.पा.पु.यो म.वज.प्रा. ५०.०० ११ २२५६३ 
७९ भंडारा साकोली साकोली साकोली-लखानी प्रा.न.पा.पु.यो म.वज.प्रा. २५.०० १७ ७२८२७ 
८० भंडारा साकोली घनोद घनोद प्रा.न.पा.पु.यो म.वज.प्रा. १०.०० २ ४१३३ 
८१ गोंवदया सडक अजुयनी ब्राम्हणी ब्राम्हणी प्रा.न.पा.पु.यो वशखर सवमती १०.०० ३ २००० 
८२ गोंवदया सडक अजुयनी सडक अजुयनी पुतळी प्रा.न.पा.पु.यो म.वज.प्रा. ६०.०० २५ १२८१२ 
८३ गोंवदया सालेकसा सालेकसा लातोरी प्रा.न.पा.पु.यो म.वज.प्रा. ५०.०० १९ १११९८ 
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(शासन वनणयय क्रमाकं ग्रापाधो-१११५/प्र.क्र.९२/पापु-०७, वदनाकं 07 मे,२०१६ सोबतचे पवरवशष्ट्ि) 

पवरवशष्ट्ि-क 
देखभाल दुरुस्ती कराियाच्या प्रादेवशक ग्रामीण पाणी परुिठा योजनाचंा गोििारा 

अ.क्र. वजल्हे 
देखभाल ि दुरुस्ती यंत्रणा 

वज.प./ग्रा.प./वशखर सवमती मजीप्रा एकूण 
१ पालघर ९ ० ९ 
२ ठाणे १५ ० १५ 
३ रायगड १३ २ १५ 
४ रत्नावगरी ९ ० ९ 
५ वसधुदुगय २ ० २ 

कोकण विभाग ४८ २ ५० 
६ पुणे १९ ४० ५९ 
७ सातारा १७ ० १७ 
८ सांगली २९ २ ३१ 
९ सोलापूर १५ १४ २९ 
१० कोल्हापूर १० ३ १३ 

पुणे विभाग ९० ५९ १४९ 
११ नावशक ० ७३ ७३ 
१२ धुळे ० ८ ८ 
१३ नंदुरबार १ ० १ 
१४ जळगाि ४४ ० ४४ 
१५ अहमदनगर ४३ ० ४३ 

नावशक विभाग ८८ ८१ १६९ 
१६ औरंगाबाद २० २ २२ 
१७ जालना ० ० ० 
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अ.क्र. वजल्हे 
देखभाल ि दुरुस्ती यंत्रणा 

वज.प./ग्रा.प./वशखर सवमती मजीप्रा एकूण 
१८ परभणी ० ० ० 
१९ वहगोली ० ० ० 
२० नांदेड ९ ० ९ 
२१ उस्मानाबाद ३ ० ३ 
२२ बीड ५ ० ५ 
२३ लातूर ० ० ० 

औरंगाबाद विभाग ३७ २ ३९ 
२४ अमरािती २ ३ ५ 
२५ अकोला ५ २ ७ 
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