
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतगयत 
समाविष्ट ऄव्यिहायय पाणीपुरिठा योजना 
िगळून त्याऐिजी ऄन्य पाणीपुरिठा 
योजनाचंा नव्याने समािशे करणेबाबत.  

महाराष्र शासन 
पाणी परुिठा ि स्िच्छता विभाग 

शास न वनणयय क्रमांकः मपेुयो-2017/प्र.क्र.69/पापु-19 
 गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आमारत संकुल, 7 िा मजला, लोकमान्य वटळक मागय  

मंत्रालय, मंुबइ-400 001. 
वदनाकं: 18 एवप्रल, २०१8 

िाचा   
1) शासन वनणयय क्रमाकं: ग्रापाधो-१११5/प्र.क्र.92/पापु-०७, वदनाकं 07 मे, २०१6  
2) शासन वनणयय क्रमाकं: ग्रापापु-2११5/प्र.क्र.39/पापु-19, वदनाकं 23 सप्टेंबर, २०१6  
3) शासन वनणयय क्रमाकं: मुपेयो-2017/प्र.क्र.83/पापु-19, वदनाकं 25 जानेिारी, २०१7  
4) शासन वनणयय क्रमाकं: मुपेयो-2017/प्र.क्र.110/पापु-19, वदनाकं 14 जुल,ै २०१7  
5) शासन वनणयय क्रमाकं: मुपेयो-2017/प्र.क्र.14/पापु-19 (वशकाना), वदनाकं 11 जाने, २०१8  
6) शासन वनणयय क्रमाकं: मुपेयो-2018/प्र.क्र.72/पापु-19, वदनाकं 27 माचय, २०१8  
7) शासन वनणयय क्रमाकं: मुपेयो-2017/प्र.क्र.110/पापु-19, वदनाकं 27 माचय, २०१8  

 

प्रस्तािना:- 
राज्यातील ग्रामीण पाणीपुरिठा क्षते्रात सुधारणा करण्याच्या ईदे्दशाने ि ग्रामीण जनतेस स्िच्छ 

अवण पुरेसे वपण्याचे पाणी ईपलब्ध करुन देण्याच्या ईदे्दशाने संदभाधीन क्र.१ येथील वद.०७ मे, २०१६ 
रोजीच्या शासन वनणययान्िये मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रम राबविण्याचा वनणयय घेण्यात अला 
अहे. सदर काययक्रमातंगयत एकूण 1003 नळ पाणीपरुिठा योजना नव्याने राबविण्याचे प्रस्तावित अहे. 
सदर काययक्रमातंगयत समाविष्ट एखादी योजना काही कारणास्ति रद्द झाल्यास ऄन्य योजना घेण्याचे 
ऄवधकार मा. मंत्री (पाणीपुरिठा ि स्िच्छता) याचंे ऄध्यक्षतेखालील सवमतीस अहेत. त्यानुसार मा. मंत्री 
(पाणीपुरिठा ि स्िच्छता) याचंे ऄध्यक्षतेखालील सवमतीच्या वद.17 जानेिारी, 2018 रोजीच्या बैठकीत 
घेण्यात अलेल्या वनणययानुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमातून रु.26263.44 लक्ष आतक्या 
ककमतीच्या 119 पाणीपुरिठा योजना िगळण्याची ि रु.19692.21 लक्ष आतक्या ककमतीच्या 25 
पाणीपुरिठा योजना नव्याने समाविष्ट करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
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शासन वनणयय:- 

            प्रस्तािनेत नमूद केलेली िस्तुस्स्थती विचारात घेता, मा. मंत्री (पाणीपरुिठा ि स्िच्छता) याचं े
ऄध्यक्षतेखालील सवमतीच्या वद.17 जानेिारी, 2018 रोजीच्या बैठकीत घेण्यात अलेल्या वनणययानुसार 
सोबतच्या वििरणपत्र-ऄ मधील रु.26263.44 लक्ष आतक्या ककमतीच्या 119 पाणीपुरिठा योजना ह्या 
ऄन्य काययक्रमातंगयत घेण्यात अल्या ऄसल्याने ककिा व्यिहायय नसल्याने मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल 
काययक्रमामंधून िगळण्यात येत अहेत.   

2.       तसचे सोबतच्या वििरणपत्र-ब मध्ये दशयविण्यात अलेल्या रु.19692.21 लक्ष आतक्या 
ककमतीच्या 25 पाणीपुरिठा योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतगयत नव्याने समाविष्ट 
करण्यात येत अहेत. सदर नव्याने समाविष्ट पाणीपुरिठा योजनाचं्या ऄंमलबजािणीकवरता संदभाधीन 
क्र.1 ते 7 येथील शासन वनणययातील सिय तरतूदी लागू राहतील. सदर पाणीपुरिठा योजनाचं्या 
प्रशासकीय मंजूरीची काययिाही वनधीच्या ईपलब्धतेनुसार करण्यात यािी.  

3. सदर शासन वनणयय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201804181256491928 ऄसा अहे. हा अदेश 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार ि नािाने.  
 
 

   

                     (रा. ऄ. साबणे) 
 कायासन ऄवधकारी, महाराष्र शासन 

प्रवत, 

1. मा.राज्यपाल याचंे प्रधान सवचि, राजभिन, मलबार वहल, मंुबइ. 
2. मा.मुख्यमंत्री याचंे ऄपर मुख्य सवचि, मंत्रालय, मंुबइ 
3. मा.मंत्री (पाणी पुरिठा ि स्िच्छता) याचंे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुबइ. 
4. मा.राज्य मंत्री (पाणी पुरिठा ि स्िच्छता) याचंे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुबइ. 
5. मा.मंत्री (सिय) याचंे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुबइ. 
6. मा. राज्यमंत्री (सिय) याचंे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुबइ. 
7. सिय सन्माननीय विवधमंडळ सदस्य, विधानभिन, मंुबइ. 
8. मा.मुख्य सवचि याचंे ईपसवचि, मंत्रालय, मंुबइ. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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9. सिय ऄप्पर मुख्य सवचि/ प्रधान सवचि/ सवचि, मंत्रालयीन विभाग याचंे स्िीय सहायक, 
मंत्रालय, मंुबइ. 

10. सदस्य सवचि, महाराष्र जीिन प्रावधकरण, मंुबइ. 
11. विभागीय अयुक्त (सिय) 
12. संचालक, भजूल सिके्षण ि विकास यंत्रणा, पुणे. 
13. मुख्य काययकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद (सिय) 
14. संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, पुणे. 
15. संचालक, पाणी ि स्िच्छता सहाय संस्था, बेलापूर, निी मंुबइ. 
16. महालेखापाल, महाराष्र-१, मंुबइ (लेखा परीक्षा/ लेखा ि ऄनुज्ञयेता) 
17. महालेखापाल, महाराष्र-२, नागपूर (लेखा परीक्षा/ लेखा ि ऄनुज्ञयेता) 
18. मुख्य ऄवभयंता (सिय), महाराष्र जीिन प्रावधकरण. 
१८. ऄधीक्षक ऄवभयंता/काययकारी ऄवभयंता (सिय), महाराष्र जीिन प्रावधकरण. 
१९. काययकारी ऄवभयंता (सिय), ग्रामीण पाणी पुरिठा विभाग, वजल्हा पवरषद (सिय) 
२०. मंत्रालयीन आतर सिय विभाग ि त्याचं्या ऄवधनस्त ऄसलेली सिय कायालये. 
२१. पाणी पुरिठा ि स्िच्छता विभागातील सिय वनयंत्रण ऄवधकारी, पययिके्षीय ऄवधकारी ि 

सिय कायासने. 
२२. शासकीय अय.अय.टी. संस्था, पिइ, मंुबइ. 
२३. सिय शासकीय ऄवभयांवत्रकी (पदिी/पदविका) महाविद्यालये 
२४. वनिडनस्ती, कायासन (पापु-19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



शासन वनणयय क्रमांकःमुपेयो-2017/प्र.क्र.69/पापु-19 

पषृ्ठ 12 पैकी 4  
 

वििरणपत्र-ऄ 

शासन वनणयय क्रमाकं:मुपेयो-2017/प्र.क्र.69/पापु-19, वदनाकं 18 एवप्रल, 2018 चे सहपत्र 

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमामधून िगळण्यात येत ऄसलेल्या पाणीपुरिठा योजनाचंा तपशील 

ऄ. क्र. योजनेचे नाि  वजल्हा  
वद.07.05.2016 रोजीच्या 
शासन वनणययातील तरतूद 

(रु.लक्ष) 

1 सफाळा (ता. पालघर) पालघर 280.00 
2 सातपाटी (ता. पालघर)  पालघर 147.00 
3 मुरबे (ता. पालघर) पालघर 280.00 
4 धनसार (ता. पालघर)  पालघर 75.10 
5 वशरंगाि (ता. पालघर) पालघर 141.00 
6 सुयानगर (ता. जव्हार) पालघर 65.00 
  पालघर (06 योजना)   988.10 
1 मौ.खडी (ता.शहापूर)  ठाणे 1200.60 
2 जाभंळु (ता. कल्याण) ठाणे  45.00 
  ठाणे (02 योजना)   1245.60 
1  शहापाडा प्रादेवशक (ता. पेण) रायगड  3859.00 
  रायगड (01 योजना)   3859.00 
1 मौ. ईरळी काचंन (ता. हिलेी)  पुणे 1348.13 
2 मालिाडी ि 8 गािं े(ता. खेड)   पुणे 90.00 
3 बल्लाळिाडी (ता. जुन्नर) पुणे 63.04 
4 मौ. खडकी (ता. अंबेगाि) पुणे 34.25 
  पुणे (04 योजना)   1535.42 
1 गोठणे पाथारपुंज (ता. पाटण) सातारा 15.00 
2 शेिाळिाडी (ता. कराड) सातारा 44.18 
3 साजुर (ता. कराड) सातारा 49.62 
4 जखीणिाडी (ता. कराड) सातारा 17.46 
5 रेठरे (बु) (ता. कराड) सातारा 20.00 
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शासन वनणयय क्रमाकं:मुपेयो-2017/प्र.क्र.69/पापु-19, वदनाकं 18 एवप्रल, 2018 चे सहपत्र 

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमामधून िगळण्यात येत ऄसलेल्या पाणीपुरिठा योजनाचंा तपशील 

ऄ. क्र. योजनेचे नाि  वजल्हा  
वद.07.05.2016 रोजीच्या 
शासन वनणययातील तरतूद 

(रु.लक्ष) 

6 खाशी बारमुरे (ता. जािळी) सातारा 49.96 
7 कामरगाि (ता. पाटण) सातारा 12.70 
8 कामरगाि निजा (ता. पाटण) सातारा 30.85 
9 चौगलेिाडी (ता. पाटण) सातारा 13.76 

10 मौ. िणे (ता. सातारा) सातारा 192.37 
  सातारा (10 योजना)   445.90 

1 मौ. ऄंकली (ता. वमरज)  सागंली 190.00 

2 कोकरुड (ता. वशराळा) सागंली 147.08 
  सांगली (02 योजना)   337.08 
1 धोत्रे (ता. बाशी) सोलापूर 49.56 
2 औज अहेरिाडी (ता. दवक्षण सोलापूर) सोलापूर 36.18 
3 िाघदवर (ता. ऄक्कलकोट) सोलापूर 169.58 
4 काि ेता. माढा सोलापूर 77.00 
  सोलापूर (04 योजना)   332.32 
1 हसूरचंप ून.पा.पु.योजना कोल्हापूर 97.00 
2 वहरलगे न. पा.पु. योजना कोल्हापूर 65.00 
  कोल्हापूर (02 योजना)   162.00 
1 मौ. अळीिपाडा (ता. सुरगणा) नावशक 22.00 
2 मौ. प्रतापगड (ता. सुरगाणा) नावशक 18.00 

3 ब्राम्हणपाडा (ता. बागलाण)  नावशक 70.69 

4 वचचि े(कनबायती), ता. देिळा  नावशक 72.00 
5 विरशेत (ता. कळिण)  नावशक 17.60 
6 कपपळद (ता. नावशक)  नावशक 86.00 
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शासन वनणयय क्रमाकं:मुपेयो-2017/प्र.क्र.69/पापु-19, वदनाकं 18 एवप्रल, 2018 चे सहपत्र 

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमामधून िगळण्यात येत ऄसलेल्या पाणीपुरिठा योजनाचंा तपशील 

ऄ. क्र. योजनेचे नाि  वजल्हा  
वद.07.05.2016 रोजीच्या 
शासन वनणययातील तरतूद 

(रु.लक्ष) 

7 राजुरबहुला (ता. नावशक)  नावशक 55.00 

8 सारुळ ( ता. नावशक)  नावशक 104.00 
9 पास्ते  (ता. वसन्नर)  नावशक 58.00 

10 िाडोळी (ता. त्र्यंबकेश्वर)  नावशक 19.00 

11 नागदे (ता. येिला)  नावशक 93.00 
12 दापुर ि 8 िाडी  नावशक 422.00 
13 धरणगािं (ता. वसन्नर)  नावशक 230.00 
14 सुययगड ग्रामपंचायत प्रतापगड (ता.सुरगाणा) नावशक 19.00 
  नावशक (14 योजना)   1286.29 
1 जलोद (ता. वशरपूर)  धुळे 50.00 

2 हो-यापानी (ता. वशरपूर)  धुळे 25.00 

  धुळे (02 योजना)   75.00 

1 समशेरपूर (ता. नंदुरबार)  नंदुरबार 40.00 

2 सािखेडा (ता. शहादा)  नंदुरबार 15.31 
  नंदुरबार (02 योजना)   55.31 
1 सायगाि (ता. चाळीसगाि)  जळगािं 198.70 
2 भादली बु (ता. जळगािं)  जळगािं 223.60 
3 रामपूरा (ता. जामनेर)  जळगािं 28.14 

4 रुइखेडे (ता. मुक्ताइनगर)  जळगािं 130.00 

5 ऄडािद (ता. यािल)  जळगािं 922.69 
6 जंगीपुरा (ता. जामनेर)  जळगािं 40.65 
7 मौ. जामठी (ता. बोदिड) जळगािं 169.00 
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शासन वनणयय क्रमाकं:मुपेयो-2017/प्र.क्र.69/पापु-19, वदनाकं 18 एवप्रल, 2018 चे सहपत्र 

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमामधून िगळण्यात येत ऄसलेल्या पाणीपुरिठा योजनाचंा तपशील 

ऄ. क्र. योजनेचे नाि  वजल्हा  
वद.07.05.2016 रोजीच्या 
शासन वनणययातील तरतूद 

(रु.लक्ष) 

  जळगािं (07 योजना)   1712.78 
1 जिळके न. पा.पु. योजना ऄहमदनगर 34.05 
2 लोणी न.पा. पु.योजना ऄहमदनगर 44.22 
3 पाटोदा न. पा. पु. योजना ऄहमदनगर 49.00 
4 भतुिडा न.पा.पु.योजना ऄहमदनगर 38.31 
  ऄहमदनगर (04 योजना)   165.58 
1 मौ. ओहर/सुभाषनगर (ता. औरंगाबाद) औरंगाबाद 37.07 
2 मौ. वपसादेिी औरंगाबाद 382.00 
  औरंगाबाद (02 योजना)   419.07 
1 मौ. शेिली (ता. जालना) जालना 331.00 
2 मौ. नेर (ता. जालना) जालना 169.25 
3 दवहफ़ळ खंदारे (ता. मंठा) जालना 89.36 
4 देिठाणा ईस्िद (ता. मंठा) जालना 86.18 
5 तळणी (ता. मंठा) जालना 199.87 
  जालना (05)   875.66 

1 सगरोळी ता. वबलोली  नादेंड 533.54 

2 िाजेंगाि (CT) ता. नादेंड नादेंड 65.00 

3 मौ. कासराळी (ता. वबलोली) नादेंड 135.60 
  नादेंड (03 योजना)   734.14 
1 बोरगाि बाजार न.पा. योजना ईस्मानाबाद  59.52 
2 तडिळा कसबे न.पा.पु.योजना ईस्मानाबाद  677.82 
3 येडशी नळ पा.पु.योजना ईस्मानाबाद  748.41 
4 मसला खू नळ.पा.पु.योजना ईस्मानाबाद  58.81 
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शासन वनणयय क्रमाकं:मुपेयो-2017/प्र.क्र.69/पापु-19, वदनाकं 18 एवप्रल, 2018 चे सहपत्र 

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमामधून िगळण्यात येत ऄसलेल्या पाणीपुरिठा योजनाचंा तपशील 

ऄ. क्र. योजनेचे नाि  वजल्हा  
वद.07.05.2016 रोजीच्या 
शासन वनणययातील तरतूद 

(रु.लक्ष) 

  ईस्मानाबाद (04 योजना)   1544.56 
1 नादुंर घाट  बीड  218.8 
2 खोमणिाडी ता. केज  बीड  234.35 
3 पानमळा  बीड  76.12 
  बीड (03 योजना)   529.27 
1 मौ. धनगरिाडी सोनिळा (ता. जळकोट) लातूर 26.00 
2 रामेगािं ताडंा (ता. लातूर) लातूर 35.00 
3 हासेगांि ताडंा (ता. औसा) लातूर 49.09 
4 धाकटेिाडी (ता. वशरुर ताजबंद) लातूर 33.45 
5 धामनगाि  लातूर 45.00 
  लातूर (05 योजना)   188.54 

    1 भडंारज ता. ऄंजनगाि सुजी  ऄमरािती 77.86 

2 अखतिाडी नळ पा.पु.योजना ऄमरािती 37.05 
3 सुकळी नळ पा. पु. योजना ऄमरािती 57.50 
4 बोराळा (ऄंजनगाि सुजी) ऄमरािती 105.99 
5 मौ. किठा कडू (ता. चादूंर) ऄमरािती 40.91 
6 ढोमणबडा (ता. वचखलदरा) ऄमरािती 23.34 
  ऄमरािती (06 योजना)   342.65 
1 वशिर ि 6 गािं े ऄकोला 2313.42 
2  िाकशबा ता. ऄकोला  ऄकोला 36.35 
3  कोळंबी ता. ऄकोला  ऄकोला 39.31 

4 तपलाबाद ता. ऄकोला  ऄकोला 199.76 
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शासन वनणयय क्रमाकं:मुपेयो-2017/प्र.क्र.69/पापु-19, वदनाकं 18 एवप्रल, 2018 चे सहपत्र 

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमामधून िगळण्यात येत ऄसलेल्या पाणीपुरिठा योजनाचंा तपशील 

ऄ. क्र. योजनेचे नाि  वजल्हा  
वद.07.05.2016 रोजीच्या 
शासन वनणययातील तरतूद 

(रु.लक्ष) 

5 कानशीिनी ता. ऄकोला  ऄकोला 199.47 
  ऄकोला (05 योजना)   2788.31 
1 चाडंस ता. मालेगािं  िावशम 118.21 
2 मंुगळा ता. मालेगािं  िावशम 199.00 
3 ईंबडा बाजार ता. कारंजा  िावशम 150.00 
4 असेगािं ता. मंगरुळ  िावशम 80.00 

5  वशिणी दलेलपूर  ता. मंगरुळ  िावशम 70.00 

6 कळंबा ता. मंगरुळ  िावशम 95.00 
  िावशम (06 योजना)   712.21 
1 रोकडीया नगर, न. पा. योजना बुलढाणा 499.77 
2 जलंब ता. शेगाि बुलढाणा 450.00 
  बुलडाणा (02 योजना)   949.77 
1 मौ. पचखेडी (ता. कुही) नागपूर 30.00 
2 लािा सुराबडी नळ पा.पु.योजना नागपूर  1068.59 
3 बोखारा नळ पा. पु. योजना नागपूर  635.62 
4 परसोडा (ता. रामटेक) नागपूर 40.00 
5 वभलगाि प्रादेवशक नळ पा.पु योजना नागपूर  2299.00 
  नागपूर (05 योजना)   4073.21 
1 सालोड (वहरापूर) ता. िधा िधा 248.00 
  िधा (01 योजना)   248.00 
1 खापा सुधारणा नळ पा. पु. योजना भडंारा 63.24 
  भंडारा (01 योजना)   63.24 
1 वतिला तुकुम नळ पा.पु. योजना चंद्रपूर  60.00 
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शासन वनणयय क्रमाकं:मुपेयो-2017/प्र.क्र.69/पापु-19, वदनाकं 18 एवप्रल, 2018 चे सहपत्र 

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमामधून िगळण्यात येत ऄसलेल्या पाणीपुरिठा योजनाचंा तपशील 

ऄ. क्र. योजनेचे नाि  वजल्हा  
वद.07.05.2016 रोजीच्या 
शासन वनणययातील तरतूद 

(रु.लक्ष) 

2 कोरंभी, ता. नागवभड  चंद्रपूर  40.00 
  चंद्रपूर (02 योजना)   100.00 
1 ताडगाि नळ पाणी पु. योजना गडवचरोली 68.50 
2 मौ. चादंागड ता. कुरखेडा गडवचरोली 47.35 
3 मौ. राममोहनपूर ता. चामोशी गडवचरोली 54.66 
4 मौ. गोकिदपूर ता. मुलचेरा गडवचरोली 56.95 
5 भोगनबोडी, ता. चामोशी गडवचरोली 63.5 
6 कंुभीटोला, ता. कुरखेडा गडवचरोली 36.48 
7 महादिाडी, ता. गडवचरोली गडवचरोली 46.92 
8 रामकृष्णपूर, ता. चामोशी गडवचरोली 59.59 
9 कोटमी, आटापल्ली गडवचरोली 60.48 
  गडवचरोली (09 योजना)   494.43 

 एकूण (119 योजना)  26263.44 
 

***** 
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वििरणपत्र-ब 
 

शासन वनणयय क्रमाकं:मुपेयो-2017/प्र.क्र.69/पापु-19, वदनाकं 18 एवप्रल, 2018 चे सहपत्र 
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमातंगयत नव्याने समाविष्ट करण्यात येत ऄसलेल्या पाणीपुरिठा योजनाचंा 

तपशील 
ऄ .
क्र.  

पाणीपुरिठा योजनेचे नाि वजल्हा समाविष्ट 
गािं/ेिाड्या- 

िस्त्या 

लोकसंख्या 
(सन-2011) 

ऄदंावजत 
ककमत 

(रु.लक्ष) 

ऄंमलबजािणी 
यंत्रणा 

1 मंठा, परतूर ि जालना 
तालुक्यातील 92 गािांची 
ग्रीड पाणीपुरिठा योजना 

जालना 95 103255 11783.50 म. जी. प्रा. 

2 पालम ि गंगाखेड 
तालुक्यातील 65 गािं े ग्रीड 
पाणीपुरिठा योजना 

परभणी 65 81334 5664.09 म. जी. प्रा. 

3 मौ.कददु्रड(ता.माजलगाि) बीड 01 6579 199.96 वजल्हा पवरषद 
4 मौ. खेडगाि (ता. ऄंबड) जालना 01 1109 40.42 वजल्हा पवरषद 
5 मौ.सािखेडगंगा(ता.िजैापूर) औरंगाबाद 01 1611 84.86 वजल्हा पवरषद 
6 मौ. तळणी (ता. औसा) लातूर 01 3803 57.69 वजल्हा पवरषद 
7 मौ.किठेगुलंद (ता.वशरोळ) कोल्हापूर 01 3385 65.19 वजल्हा पवरषद 
8 मौ. ईमळिाड (ता. वशरोळ) कोल्हापूर 01 5024 145.23 वजल्हा पवरषद 
9 मौ. घालिाड (ता. वशरोळ) कोल्हापूर 01 3535 110.85 वजल्हा पवरषद 

10 मौ. बुबनाळ (ता. वशरोळ) कोल्हापूर 01 3154 78.08 वजल्हा पवरषद 
11 मौ. राक्षी/धबधबेिाडी/ 

वनकमिाडी प्रादेवशक 
योजना (ता. पन्हाळा) 

कोल्हापूर 03 2948 250.17 वजल्हा पवरषद 

12 मौ. कपपळे तफ़य  साति े (ता. 
पन्हाळा) 

कोल्हापूर 01 2678 140.73 वजल्हा पवरषद 

13 मौ. जाफ़ळे (ता. पन्हाळा) कोल्हापूर 01 1264 64.99 वजल्हा पवरषद 
14 मौ. कणेरी (ता. पन्हाळा) कोल्हापूर 01 2188 85.57 वजल्हा पवरषद 
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शासन वनणयय क्रमाकं:मुपेयो-2017/प्र.क्र.69/पापु-19, वदनाकं 18 एवप्रल, 2018 चे सहपत्र 
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमातंगयत नव्याने समाविष्ट करण्यात येत ऄसलेल्या पाणीपुरिठा योजनाचंा 

तपशील 
ऄ .
क्र.  

पाणीपुरिठा योजनेचे नाि वजल्हा समाविष्ट 
गािं/ेिाड्या- 

िस्त्या 

लोकसंख्या 
(सन-2011) 

ऄदंावजत 
ककमत 

(रु.लक्ष) 

ऄंमलबजािणी 
यंत्रणा 

15 मौ.शेंबिणे (ता.शाहूिाडी) कोल्हापूर 01 1122 74.84 वजल्हा पवरषद 
16 मौ.मानोली(ता.शाहूिाडी) कोल्हापूर 01 1190 57.44 वजल्हा पवरषद 
17 मौ.सािडे खु(ता.शाहूिाडी) कोल्हापूर 01 554 67.79 वजल्हा पवरषद 
18 मौ.परखंदळे (ता.शाहूिाडी) कोल्हापूर 01 1647 125.00 वजल्हा पवरषद 
19 मौ. येलूर पकैी जाधििाडी 

(ता. शाहूिाडी) 
कोल्हापूर 01 689 81.53 वजल्हा पवरषद 

20 मौ. येलूर (ता. शाहूिाडी) कोल्हापूर 01 1182 93.13 वजल्हा पवरषद 
21 मौ. नागाि (ता. िाळिा) सागंली 01 2439 145.85 वजल्हा पवरषद 
22 मौ. वशरगािं (ता. िाळिा) सागंली 01 1987 72.51 वजल्हा पवरषद 
23 मौ.पडिळिाडी(ता.िाळिा) सागंली 01 2266 65.97 वजल्हा पवरषद 
24 मौ.शेखरिाडी (ता. िाळिा) सागंली 01 1444 87.06 वजल्हा पवरषद 
25 मौ. कोळे (ता. िाळिा) सागंली 01 728 49.76 वजल्हा पवरषद 

 एकूण )रु .लक्ष(     19692.21  
 

***** 
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