
अ.क्र. कामाच ेनाांव
परिमाण 

(कक.मी./हेक्टि/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननर्मिती

1 माती नाला बाांध 119 501.79 2.37
2 अांकुि िोपवाटीका 5040 7.56 0.04
3 र्समेंट नाला बाांध 0 0.00 0.00
4 कां पाटिमेंट बाांध 394 33.66 0.17
5 वनिाई बांधािा 35 31.00 0.19
6 िगडी बाांध 883 73.67 0.37
7 शतेबाांध बांधधस् ती 59 6.28 0.03

8 पडीत गायिान जमीनवि वकृ्ष लागवड व वैिण ववकास योजना 15 5.41 0.03

9 बबहाि पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांिक्षण 10200 7.53 0.01
10 नांिनवण वकृ्ष लागवड 359 34.95 0.17
11 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड 342 157.95 0.60
12 तूतीची लागवड 0 0.00 0.00
13 अदहल्यािेवी र्सांचन ववदहि 845 1383.37 5.85
14 सामूदहक र्सांचन ववदहि 0 0.00 0.00
15 र्सांचन ववदहिीची िरुुस् ती व गाळ काढणे 28 22.76 0.11
16 अमतृकुां ड शतेतळे 398 227.68 1.10
17 आझोला साठी खड्डा 504 2.16 0.01
18 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननर्मितीसाठी खड्डा (टाकी) 1641 72.84 0.29

19 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोसस्टांग) गाांडूळ शत ननर्मितीसाठी खड्डा 1101 48.66 0.23

20 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा 254 2.03 0.01
21 कुक् कुट पालनासाठी शडे 608 78.81 0.41
22 शळेयाांचा गोठा 1624 209.68 0.91
23 गुिाांसाठी चािा/गोठा 505 86.70 0.25
24 ननमिल शौचालय 2581 107.59 0.54
25 जोडिस् ता/र्शव िस्ता 318 1633.48 8.26
26 गावातील अांतगित िस् ता/शते िस्ता 8 37.32 0.24
27 स् मनशानभूमी/पाणीपुिवठा ववदहिीकड ेजाणािा िस् ता 2 9.05 0.06

28
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणािा िस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवि ब्लोक िस्ता )

0 0.00 0.00

29 िस् ता मजबुतीकिण/नुतनीकिण/ रुां िीकिण 3 18.09 0.09
30 घिकुल 658 66.20 0.33
31 ननमिल शोषखड्डा 8917 149.31 0.71
32 पुनिभिण खड्डा 569 16.86 0.09
33 अांगणवाडी बाांधकाम 12 4.82 0.02
34 िाजीव गाांधी सेवा कें द्र 16 36.34 0.18
35 जलसांधािणाची कामे 292 54.98 0.24
36 स् मशान भुमी वटा/  स् मशान भुमी शडे 4 0.66 0.03
37 समधृ्ि ग्राम योजना 0 0.00 0.00
38 कक्रडाांगणे 0 0.00 0.00
39 मत्स्यतळे / मत्स्य ओटे / साविजननक दठकाणी (हांगामी) मत्स्यपालन किणे 0 0.00 0.00
40 ढाळीच ेबाांध गे्रटे्रड बांडड ांग 0 0.00 0.00
41 जैववक बांधािा 0 0.00 0.00
42 गॅबबयन बांधािा 0 0.00 0.00
43 जट्रोफा लागवड 0 0.00 0.00
44 र्सांचन ववदहि पुनिभिण 0 0.00 0.00
45 औषधी व प्रसाधन उपयोगी वनस्पती लागवड 0 0.00 0.00
46 शाळेच ेमैिान तयाि किणे 0 0.00 0.00
47 उघडी गटािे 0 0.00 0.00
48 शाळाांमधील शौचालय 0 0.00 0.00
49 अांगणवाडीतील शौचालय 0 0.00 0.00

38334 5129.18 23.93

 महात्मा गाांधी नरेगा योजनेचा सन 2018-2019 चा वार्षिक कृती आराखडा पांचायत सममती जळकोट



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. कोळनुर 

अ.क्र. कामाच ेनाांव
पररमाण 

(कक.मी./हेक्टर/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननममिती

कायािन् वीयन 
यांत्रणा

1 2 3 4 5 6

1 माती नाला बाांध 0 0 0 कृर्ष
2 अांकुर रोपवाटीका 3 60000 606 सामाजजक वनीकरन
3 मसमेंट नाला बाांध 0 0 0 कृर्ष
4 कां पाटिमेंट बाांध 0 0 0 कृर्ष
5 वनराई बांधारा 0 0 0 कृर्ष
6 िगडी बाांध 0 0 0 कृर्ष
7 शतेबाांध बांधधस् ती 0 0 0 कृर्ष

8 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना 0 0 0 कृर्ष

9 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण 0 0 0 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
10 नांिनवण वकृ्ष लागवड 0 0 0 ग्ाां.पां. /कृषी/वन

3 60000 606

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड 19 3800000 7961 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड 0 0 0 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 5 1500000 4250 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर 0 0 0 ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे 0 0 0 ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 3 200000 786 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा 0 0 0 कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे 0 0 0 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 शळेयाांचा गोठा 0 0 0 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 गुराांसाठी चारा/गोठा 0 0 0 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
11 ननमिल शौचालय 51 612000 1155 ग्ाां.पां. 

78 6112000 14152

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 61 732000 854 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 45 562500 675 कृषी

3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा 0 0 0 ग्ाां.पां. 

4 घरकुल (इ.आ.यो.) 0 0 0 ग्ाां.पां. /इांआयो
106 1294500 1529

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 0 0 0 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता 2 120000 6000 ग्ाां.पां. /सा.बा

3 स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

0 0 0 ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

0 0 0 ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण 0 0 0 ग्ाां.पां. 

6 ननमिल शोषखड्डा 61 152500 427 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा 0 0 0 ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम 0 0 0 ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र 0 0 0 ग्ाां.पां. 

63 272500 6427
एकूण (अ+ ब+क+ड) 250 7739000 22714

जजल्हा : लातूर

प्रपत्र 4
सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 

एकूण



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. पाटोिा ख ु

अ.क्र. कामाच ेनाांव
पररमाण 

(कक.मी./हेक्टर/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननममिती

कायािन् वीयन 
यांत्रणा

1 2 3 4 5 6

1 माती नाला बाांध 0 0 0 कृर्ष
2 अांकुर रोपवाटीका 1 20000 202 सामाजजक वनीकरन
3 मसमेंट नाला बाांध 0 0 0 कृर्ष
4 कां पाटिमेंट बाांध 0 0 0 कृर्ष
5 वनराई बांधारा 0 0 0 कृर्ष
6 िगडी बाांध 0 0 कृर्ष
7 शतेबाांध बांधधस् ती 0 0 कृर्ष

8 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना 0 0 कृर्ष

9 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण 0 0 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
10 नांिनवण वकृ्ष लागवड 0 0 ग्ाां.पां. /कृषी/वन

1 20000 202

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड 19 3800000 7961 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड 0 0 0 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 5 1500000 4250 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर 0 0 0 ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे 0 0 0 ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 3 200000 786 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा 0 0 0 कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे 0 0 0 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 शळेयाांचा गोठा 0 0 0 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 गुराांसाठी चारा/गोठा 57 2000000 3420 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
11 ननमिल शौचालय 73 876000 1752 ग्ाां.पां. 

157 8376000 18169

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 150 1800000 2100 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 3 36000 45 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा 0 0 0 ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) 0 0 0 ग्ाां.पां. /इांआयो

153 1836000 2145

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 1 600000 3000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता 0 0 0 ग्ाां.पां. /सा.बा

3 स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

0 0 0 ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

0 0 0 ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण 0 0 ग्ाां.पां. 

6 ननमिल शोषखड्डा 100 250000 700 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा 0 0 ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम 0 0 ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र 0 0 ग्ाां.पां. 

101 850000 3700
एकूण (अ+ ब+क+ड) 412 11082000 24216

जजल्हा : लातूर

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

एकूण

प्रपत्र 4
सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी ड (इतर कामे) 

एकूण



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. चरेा 

अ.क्र. कामाच ेनाांव
पररमाण 

(कक.मी./हेक्टर/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननममिती

कायािन् वीयन 
यांत्रणा

1 2 3 4 5 6

1 माती नाला बाांध 15 5125500 25500 कृर्ष
2 अांकुर रोपवाटीका 0 0 0 सामाजजक वनीकरन
3 मसमेंट नाला बाांध 0 0 0 कृर्ष
4 कां पाटिमेंट बाांध 0 0 0 कृर्ष
5 वनराई बांधारा 0 0 0 कृर्ष
6 िगडी बाांध 0 0 0 कृर्ष
7 शतेबाांध बांधधस् ती 0 0 0 कृर्ष

8 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना 0 0 0 कृर्ष

9 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण 0 0 0 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
10 नांिनवण वकृ्ष लागवड 0 0 0 ग्ाां.पां. /कृषी/वन

15 5125500 25500

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड 0 0 0 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड 0 0 0 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 20 3417000 17000 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर 0 0 0 ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे 0 0 0 ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 5 263310 1310 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा 0 0 0 कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे 5 70350 350 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 शळेयाांचा गोठा 0 0 0 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 गुराांसाठी चारा/गोठा 65 783900 3900 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
11 ननमिल शौचालय 61 232959 1159 ग्ाां.पां. 

156 4767519 23719

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 25 70350 350 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 0 0 0 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा 0 0 0 ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) 160 2894400 14400 ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. ) 36 651240 3240

221 3615990 17990

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 3 1809000 9000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता 0 0 0 ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

1 603000 3000 ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

0 0 0 ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण 0 0 0 ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 150 211050 1050 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा 10 28140 140 ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम 1 227130 1130 ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र 0 0 0 ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा 1 18693 93 ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  1 14070 70 ग्ाां.पां. 

165 2878320 14320
एकूण (अ+ ब+क+ड) 557 16387329 81529

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 

एकूण

सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

जजल्हा : लातूर



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. वडगाव 

अ.क्र. कामाच ेनाांव
पररमाण 

(कक.मी./हेक्टर/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननममिती

कायािन् वीयन 
यांत्रणा

1 2 3 4 5 6

1 माती नाला बाांध 0 0 कृर्ष
2 अांकुर रोपवाटीका 0 0 सामाजजक वनीकरन
3 मसमेंट नाला बाांध 0 0 कृर्ष
4 कां पाटिमेंट बाांध 0 0 कृर्ष
5 वनराई बांधारा 0 0 कृर्ष
6 िगडी बाांध 0 0 कृर्ष
7 शतेबाांध बांधधस् ती 0 0 कृर्ष

8 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना 0 0 कृर्ष

9 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण 0 0 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
10 नांिनवण वकृ्ष लागवड 0 0 ग्ाां.पां. /कृषी/वन

0 0 0

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड 0 0 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड 0 0 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 25 4271250 21250 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर 0 0 ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे 0 0 ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 3 157986 786 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा 0 0 कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे 0 0 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 शळेयाांचा गोठा 0 0 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 गुराांसाठी चारा/गोठा 35 422100 2100 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
11 ननमिल शौचालय 59 225321 1121 ग्ाां.पां. 

122 5076657 25257

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 25 70350 350 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 0 0 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा 0 0 ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) 55 994950 4950 ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. ) 5 90450 450

85 1155750 5750

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 2 1206000 6000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता 0 0 ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

1 302100 3000 ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

0 0 ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण 0 0 ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 125 175875 875 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा 5 14070 70 ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम 1 227130 1130 ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र 0 0 ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा 1 18693 93 ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  1 14070 70 ग्ाां.पां. 

136 1957938 11238
एकूण (अ+ ब+क+ड) 343 8190345 42245

प्रपत्र 4

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 

एकूण

सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

जजल्हा : लातूर



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. कुणकी 

अ.क्र. कामाच ेनाांव
पररमाण 

(कक.मी./हेक्टर/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननममिती

कायािन् वीयन 
यांत्रणा

1 2 3 4 5 6

1 माती नाला बाांध 10 3417000 17000 कृर्ष
2 अांकुर रोपवाटीका 0 0 सामाजजक वनीकरन
3 मसमेंट नाला बाांध 0 0 कृर्ष
4 कां पाटिमेंट बाांध 0 0 कृर्ष
5 वनराई बांधारा 0 0 कृर्ष
6 िगडी बाांध 10 54270 270 कृर्ष
7 शतेबाांध बांधधस् ती 0 0 कृर्ष

8 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना 0 0 कृर्ष

9 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ( 4 कक मी ) 1 2443000 9210 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
10 नांिनवण वकृ्ष लागवड 0 0 ग्ाां.पां. /कृषी/वन

21 5914270 26480

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 18 5400000 15300 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 30 1579860 7860 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा 2 1608 8 कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे 25 351750 1750 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 शळेयाांचा गोठा 16 205020 1020 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 गुराांसाठी चारा/गोठा 16 205020 1020 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
11 ननमिल शौचालय 90 343710 1710 ग्ाां.पां. 

197 8086968 28668

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 2 6030 30 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा 2 ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

4 6030 30

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण 3 1809000 9000 ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 549 1380774 3850 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा 10 28140 140 ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र 1 227130 1130 ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

563 3445044 14120
एकूण (अ+ ब+क+ड) 785 17452312 69298

प्रपत्र 4
सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

जजल्हा : लातूर

एकूण

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. र्वराळ 
अ.क्र. कामाच ेनाांव पररमाण सांभाव्य ककां मत सांभाव्य मनुष्य कायािन् वीयन 1 2 3 4 5 6

1 माती नाला बाांध 10 3417000 1700 कृर्ष
2 अांकुर रोपवाटीका सामाजजक वनीकरन
3 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
4 कां पाटिमेंट बाांध कृर्ष
5 वनराई बांधारा कृर्ष
6 िगडी बाांध 10 54270 270 कृर्ष
7 शतेबाांध बांधधस् ती कृर्ष

8 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना कृर्ष

9 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ग्ाां.पां. /कृषी/वन
10 नांिनवण वकृ्ष लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन

20 3471270 1970

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 18 3075300 15300 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 10 526620 2620 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा 2 1608 8 कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे 9 126630 630 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 शळेयाांचा गोठा ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 गुराांसाठी चारा/गोठा 16 192960 960 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
11 ननमिल शौचालय 48 183312 912 ग्ाां.पां. 

103 4106430 20430

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 2 6030 30 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

2 6030 30

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 3 1809000 9000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 550 773850 3850 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा 10 28140 140 ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

563 2610990 12990
एकूण (अ+ ब+क+ड) 688 10194720 35420

प्रपत्र 4
सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

जजल्हा : लातूर

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

एकूण

वगिवारी ड (इतर कामे) 

एकूण



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. रावणकोळा 
अ.क्र. कामाच ेनाांव पररमाण सांभाव्य ककां मत सांभाव्य मनुष्य कायािन् वीयन 1 2 3 4 5 6

1 माती नाला बाांध 10 3417000 17000 कृर्ष
2 अांकुर रोपवाटीका सामाजजक वनीकरन
3 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
4 कां पाटिमेंट बाांध कृर्ष
5 वनराई बांधारा 2 83214 414 कृर्ष
6 िगडी बाांध 10 54270 270 कृर्ष
7 शतेबाांध बांधधस् ती कृर्ष
8 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना कृर्ष
9 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ग्ाां.पां. /कृषी/वन
10 नांिनवण वकृ्ष लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन

22 3554484 17684

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 25 4271250 21250 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 30 1579807 7860 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा 10 8040 40 कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे 50 703500 3500 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 शळेयाांचा गोठा 15 180900 900 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 गुराांसाठी चारा/गोठा 15 180900 900 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
11 ननमिल शौचालय 102 389538 1938 ग्ाां.पां. 

247 7313935 36388

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 26 73164 364 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 25 76375 375 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

51 149539 739

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 4 2412000 12000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 550 773850 3850 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा 15 42210 210 ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र 1 227130 1130 ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

570 3455190 17190
एकूण (अ+ ब+क+ड) 890 14473148 72001

सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

प्रपत्र 4

जजल्हा : लातूर

एकूण

वगिवारी ड (इतर कामे) 

एकूण



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. मरसाांगवी
अ.क्र. कामाच ेनाांव पररमाण सांभाव्य ककां मत सांभाव्य मनुष्य कायािन् वीयन 
1 2 3 4 5 6

1 माती नाला बाांध 10 3417000 17000 कृर्ष
2 अांकुर रोपवाटीका सामाजजक वनीकरन
3 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
4 कां पाटिमेंट बाांध कृर्ष
5 वनराई बांधारा 2 83214 414 कृर्ष
6 िगडी बाांध 10 54270 270 कृर्ष
7 शतेबाांध बांधधस् ती कृर्ष
8 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना कृर्ष
9 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ग्ाां.पां. /कृषी/वन
10 नांिनवण वकृ्ष लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन

22 3554484 17684

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 25 4271250 21250 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 30 1579860 7860 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा 10 8040 40 कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे 50 703500 3500 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 शळेयाांचा गोठा 15 180900 900 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 गुराांसाठी चारा/गोठा 50 301500 1500 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
11 ननमिल शौचालय 49 187131 931 ग्ाां.पां. 

229 7232181 35981

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 25 70350 350 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 25 75375 375 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

50 145725 725

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 4 2412000 12000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 350 492450 2450 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा 15 42210 210 ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र 1 227130 1130 ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

370 3173790 15790
एकूण (अ+ ब+क+ड) 671 14106180 70180

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 

प्रपत्र 4
सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

जजल्हा : लातूर

एकूण



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. करांजी 

अ.क्र. कामाच ेनाांव
पररमाण 

(कक.मी./हेक्टर/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननममिती

कायािन् वीयन 
यांत्रणा

1 2 3 4 5 6

1 माती नाला बाांध 2 683400 3400 कृर्ष
2 अांकुर रोपवाटीका सामाजजक वनीकरन
3 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
4 कां पाटिमेंट बाांध 200 1889400 9400 कृर्ष
5 वनराई बांधारा / गॅबबयन बांधारा 1 18693 93 कृर्ष
6 भुमीगत बांधारा 1 41607 207
7 िगडी बाांध 20 1085480 5400 कृर्ष
8 शतेबाांध बांधधस् ती 10 164820 820 कृर्ष

9 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना 5 202005 1005 कृर्ष

10 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ग्ाां.पां. /कृषी/वन
11 नांिनवण वकृ्ष लागवड 20 160800 800 ग्ाां.पां. /कृषी/वन

259 4246205 21125

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 5 263310 1310 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे 20 28140 1400 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 शळेयाांचा गोठा 40 482400 2400 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 गुराांसाठी चारा/गोठा 13 74390 300 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
11 कॅटल शडे 50 603000 3000
12 ननमिल शौचालय 20 76380 380 ग्ाां.पां. 

148 1527620 8790

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 20 56280 280 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 5 150725 75 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

25 207005 355

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 2 1206000 6000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 200 201410 1410 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा 10 2940 140 ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

212 1410350 7550
एकूण (अ+ ब+क+ड) 644 7391180 37820

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 

एकूण

प्रपत्र 4
सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

जजल्हा : लातूर



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. उमरगा रेतु 
अ.क्र. कामाच ेनाांव पररमाण सांभाव्य ककां मत सांभाव्य मनुष्य कायािन् वीयन 1 2 3 4 5 6

1 माती नाला बाांध 2 643400 3400 कृर्ष
2 अांकुर रोपवाटीका सामाजजक वनीकरन
3 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
4 कां पाटिमेंट बाांध 44 59496 296 कृर्ष
5 वनराई बांधारा 1 41607 207 कृर्ष
6 िगडी बाांध कृर्ष
7 शतेबाांध बांधधस् ती कृर्ष
8 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना कृर्ष
9 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ग्ाां.पां. /कृषी/वन
10 नांिनवण वकृ्ष लागवड 204 160800 800 ग्ाां.पां. /कृषी/वन

251 905303 4703

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 5 263310 1310 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे 50 703500 3500 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 कॅटल शडे 50 723600 574 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 शळेयाांचा गोठा 50 603000 3000 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
11 गुराांसाठी चारा/गोठा 50 301500 1500 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
12 ननमिल शौचालय 52 198588 988 ग्ाां.पां. 

257 2793498 10872

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 41 115374 150 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 10 30150 16 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

51 145524 166

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 2 1206000 6000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 201 202607 1407 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा 10 28140 140 ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

213 1436747 7547
एकूण (अ+ ब+क+ड) 772 5281072 23288

प्रपत्र 4

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 

एकूण

सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

जजल्हा : लातूर



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. लाळी बु 
अ.क्र. कामाच ेनाांव पररमाण सांभाव्य ककां मत सांभाव्य मनुष्य कायािन् वीयन 1 2 3 4 5 6

1 माती नाला बाांध कृर्ष
2 अांकुर रोपवाटीका सामाजजक वनीकरन
3 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
4 कां पाटिमेंट बाांध कृर्ष
5 वनराई बांधारा कृर्ष
6 िगडी बाांध कृर्ष
7 शतेबाांध बांधधस् ती 4 37781 188 कृर्ष
8 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना 2 80802 402 कृर्ष
9 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ग्ाां.पां. /कृषी/वन
10 नांिनवण वकृ्ष लागवड 7 56280 280 ग्ाां.पां. /कृषी/वन

13 174863 870

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड 10 342190 4190 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 15 2412000 1200 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 5 263310 1310 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे 49 703500 3430 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 शळेयाांचा गोठा 50 603000 3000 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 कॅटल शडे 50 723600 574 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 गुराांसाठी चारा/गोठा 5 30150 150 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
11 ननमिल शौचालय ग्ाां.पां. 

184 5077750 13854

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 75 211050 1050 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 75 226125 1125 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा 125 100500 500 ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

275 537675 2675

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 4 2412000 12000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 149 209643 1043 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा 125 351750 1750 ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

278 2973393 14793
एकूण (अ+ ब+क+ड) 750 8763681 32192

प्रपत्र 4
सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

जजल्हा : लातूर

एकूण

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. येवरी 
अ.क्र. कामाच ेनाांव पररमाण सांभाव्य ककां मत सांभाव्य मनुष्य कायािन् वीयन 1 2 3 4 5 6

1 माती नाला बाांध कृर्ष
2 अांकुर रोपवाटीका सामाजजक वनीकरन
3 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
4 कां पाटिमेंट बाांध कृर्ष
5 वनराई बांधारा कृर्ष
6 िगडी बाांध कृर्ष
7 शतेबाांध बांधधस् ती कृर्ष
8 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना कृर्ष
9 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ग्ाां.पां. /कृषी/वन
10 नांिनवण वकृ्ष लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन

0 0 0

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड 10 842190 4190 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 20 3417000 17000 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 10 526620 2620 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे 10 120600 600 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 शळेयाांचा गोठा ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 गुराांसाठी चारा/गोठा 10 120600 600 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
11 ननमिल शौचालय ग्ाां.पां. 

60 5027010 25010

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 31 87234 434 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 17 51255 255 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा 1 804 4 ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

49 139293 693

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 1 603000 3000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 50 70350 350 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

51 673350 3350
एकूण (अ+ ब+क+ड) 160 5839653 29053

प्रपत्र 4
सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

जजल्हा : लातूर

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

एकूण

वगिवारी ड (इतर कामे) 

एकूण



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. हावरगा 
अ.क्र. कामाच ेनाांव पररमाण सांभाव्य ककां मत सांभाव्य मनुष्य कायािन् वीयन 1 2 3 4 5 6

1 माती नाला बाांध कृर्ष
2 अांकुर रोपवाटीका सामाजजक वनीकरन
3 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
4 कां पाटिमेंट बाांध कृर्ष
5 वनराई बांधारा कृर्ष
6 िगडी बाांध कृर्ष
7 शतेबाांध बांधधस् ती कृर्ष
8 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना कृर्ष
9 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ( 10  कक मी ) 5 12215000 48245 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
10 नांिनवण वकृ्ष लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन

5 12215000 48245

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड 104 842190 4190 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 30 5125500 25500 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 10 526620 2620 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे 10 140700 700 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 शळेयाांचा गोठा ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 गुराांसाठी चारा/गोठा 10 120600 600 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
11 ननमिल शौचालय 100 381900 1900 ग्ाां.पां. 

264 7137510 35510

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 21 59094 294 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 10 30150 150 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा 1 804 4 ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

32 90048 448

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 10 6030000 30000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 300 422100 2100 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

310 6452100 32100
एकूण (अ+ ब+क+ड) 611 25894658 116303

सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

प्रपत्र 4

जजल्हा : लातूर

एकूण

वगिवारी ड (इतर कामे) 

एकूण



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. haladwadhona

अ.क्र. कामाच ेनाांव
पररमाण 

(कक.मी./हेक्टर/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननममिती

कायािन् वीयन 
यांत्रणा

1 2 3 4 5 6

1 माती नाला बाांध कृर्ष
2 अांकुर रोपवाटीका सामाजजक वनीकरन
3 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
4 कां पाटिमेंट बाांध कृर्ष
5 वनराई बांधारा कृर्ष
6 िगडी बाांध कृर्ष
7 शतेबाांध बांधधस् ती कृर्ष

8 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना कृर्ष

9 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ( 2 कक मी ) 1 2443000 9649 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
10 नांिनवण वकृ्ष लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन

1 2443000 9649

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड 104 842190 419 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 20 3417000 17000 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 5 263310 1310 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे 10 140700 700 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 शळेयाांचा गोठा 1 12060 60 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 गुराांसाठी चारा/गोठा 10 120600 600 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
11 ननमिल शौचालय 150 57000 2850 ग्ाां.पां. 

300 4852860 22939

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 24 67536 336 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 10 1030150 150 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

34 1097686 486

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 5 301500 15000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 100 140700 700 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

105 442200 15700
एकूण (अ+ ब+क+ड) 440 8835746 48774

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 

प्रपत्र 4
सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

जजल्हा : लातूर

एकूण



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. yeldara

अ.क्र. कामाच ेनाांव
पररमाण 

(कक.मी./हेक्टर/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननममिती

कायािन् वीयन 
यांत्रणा

1 2 3 4 5 6

1 माती नाला बाांध कृर्ष
2 अांकुर रोपवाटीका सामाजजक वनीकरन
3 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
4 कां पाटिमेंट बाांध कृर्ष
5 वनराई बांधारा कृर्ष
6 िगडी बाांध कृर्ष
7 शतेबाांध बांधधस् ती कृर्ष

8 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना कृर्ष

9 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ग्ाां.पां. /कृषी/वन
10 नांिनवण वकृ्ष लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन

0 0 0

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 20 3417000 17000 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 5 263310 1310 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे 10 140700 700 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 शळेयाांचा गोठा 1 12060 60 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 गुराांसाठी चारा/गोठा 10 120600 600 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
11 ननमिल शौचालय 150 57000 2850 ग्ाां.पां. 

196 4010670 22520

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 24 67536 336 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 10 30150 150 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

34 97686 486

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 5 3015000 15000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 100 140700 700 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

105 3155700 15700
एकूण (अ+ ब+क+ड) 335 7264056 38706

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 

एकूण

प्रपत्र 4
सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

जजल्हा : लातूर



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. Belsangavi

अ.क्र. कामाच ेनाांव
पररमाण 

(कक.मी./हेक्टर/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननममिती

कायािन् वीयन 
यांत्रणा

1 2 3 4 5 6

1 माती नाला बाांध 10 3417000 17000 कृर्ष
2 अांकुर रोपवाटीका सामाजजक वनीकरन
3 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
4 कां पाटिमेंट बाांध कृर्ष
5 वनराई बांधारा कृर्ष
6 िगडी बाांध कृर्ष
7 शतेबाांध बांधधस् ती कृर्ष

8 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना कृर्ष

9 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ग्ाां.पां. /कृषी/वन
10 नांिनवण वकृ्ष लागवड 10 80400 400 ग्ाां.पां. /कृषी/वन

20 3497400 17400

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 20 3417000 17000 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 10 526620 2620 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे 10 140700 700 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 शळेयाांचा गोठा 10 120600 600 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 गुराांसाठी चारा/गोठा 20 241200 1200 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
11 ननमिल शौचालय 25 175875 875 ग्ाां.पां. 

95 4621995 22995

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 10 28140 140 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 10 30150 150 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

20 58290 290

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 6 3618000 18000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 50 70350 350 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

56 3688350 18350
एकूण (अ+ ब+क+ड) 191 11866035 59035

प्रपत्र 4

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 

एकूण

सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

जजल्हा : लातूर



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. Mangloor

अ.क्र. कामाच ेनाांव
पररमाण 

(कक.मी./हेक्टर/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननममिती

कायािन् वीयन 
यांत्रणा

1 2 3 4 5 6

1 माती नाला बाांध कृर्ष
2 अांकुर रोपवाटीका सामाजजक वनीकरन
3 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
4 कां पाटिमेंट बाांध कृर्ष
5 वनराई बांधारा कृर्ष
6 िगडी बाांध कृर्ष
7 शतेबाांध बांधधस् ती कृर्ष

8 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना कृर्ष

9 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ग्ाां.पां. /कृषी/वन
10 नांिनवण वकृ्ष लागवड 1 109143 543 ग्ाां.पां. /कृषी/वन

1 109143 543

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड 2 168438 838 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 20 341700 17000 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 9 473958 2358 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे 20 281400 1400 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 शळेयाांचा गोठा 25 301500 1500 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 गुराांसाठी चारा/गोठा 38 458280 2280 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
11 ननमिल शौचालय 35 133665 665 ग्ाां.पां. 

149 2158941 26041

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 10 28140 140 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 15 45225 225 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

25 73365 365

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 3 1809000 9000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 151 212658 1057 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा 10 28140 140 ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

164 2049798 10197
एकूण (अ+ ब+क+ड) 339 4391247 37146

प्रपत्र 4
सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

जजल्हा : लातूर

एकूण

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. Borgaon Kh

अ.क्र. कामाच ेनाांव
पररमाण 

(कक.मी./हेक्टर/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननममिती

कायािन् वीयन 
यांत्रणा

1 2 3 4 5 6

1 माती नाला बाांध 2 383400 3400 कृर्ष
2 अांकुर रोपवाटीका सामाजजक वनीकरन
3 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
4 कां पाटिमेंट बाांध कृर्ष
5 वनराई बांधारा कृर्ष
6 िगडी बाांध 5 27135 135 कृर्ष
7 शतेबाांध बांधधस् ती कृर्ष

8 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना कृर्ष

9 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ( 4 कक मी ) 2 48086000 19298 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
10 नांिनवण वकृ्ष लागवड 2 168438 838 ग्ाां.पां. /कृषी/वन

11 48664973 23671

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 8 1366800 6800 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 7 368634 1834 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा 9 7236 36 कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे 4 56280 280 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 शळेयाांचा गोठा 7 84420 420 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 गुराांसाठी चारा/गोठा 15 180900 900 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
11 ननमिल शौचालय 15 57285 285 ग्ाां.पां. 

65 2121555 10555

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 30 84420 420 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 20 60300 300 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

50 144720 720

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 5 3015000 15000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 50 70350 350 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा 8 135072 672 ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

63 3220422 16022
एकूण (अ+ ब+क+ड) 189 54151670 50968

प्रपत्र 4
सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

जजल्हा : लातूर

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 

एकूण



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. Dhorsangavi

अ.क्र. कामाच ेनाांव
पररमाण 

(कक.मी./हेक्टर/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननममिती

कायािन् वीयन 
यांत्रणा

1 2 3 4 5 6

1 CCT 10 148740 740
2 Samatal bandh 50 824100 4100
3 माती नाला बाांध 5 1708500 8500 कृर्ष
4 अांकुर रोपवाटीका सामाजजक वनीकरन
5 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
6 कां पाटिमेंट बाांध कृर्ष
7 Gayben Bandh 5 93465 465
8 वनराई बांधारा 5 208035 1035 कृर्ष
9 िगडी बाांध 400 2170800 10800 कृर्ष
10 शतेबाांध बांधधस् ती 10 94470 470 कृर्ष

11 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना कृर्ष

12 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ग्ाां.पां. /कृषी/वन
13 नांिनवण वकृ्ष लागवड 3 327429 1629 ग्ाां.पां. /कृषी/वन

488 5575539 27739

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड 3 256257 1257 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 15 2562750 12750 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 3 157986 786 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 शळेयाांचा गोठा 25 301500 1500 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 गुराांसाठी चारा/गोठा 25 150750 750 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
11 ननमिल शौचालय ग्ाां.पां. 

71 3429243 17043

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 100 281400 1400 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 100 301500 1500 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा 25 20100 100 ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

225 603000 3000

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 5 3015000 15000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 250 351750 1750 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा 50 140700 700 ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र 1 227130 1130 ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

306 3734580 18580
एकूण (अ+ ब+क+ड) 1090 13342362 66362

सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

प्रपत्र 4

जजल्हा : लातूर

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 

एकूण



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. Dhamangaon

अ.क्र. कामाच ेनाांव
पररमाण 

(कक.मी./हेक्टर/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननममिती

कायािन् वीयन 
यांत्रणा

1 2 3 4 5 6

1 CCT 10 148740 740
2 CCT Bandh 10 164820 820
3 माती नाला बाांध 5 1708500 8500 कृर्ष
4 अांकुर रोपवाटीका सामाजजक वनीकरन
5 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
6 कां पाटिमेंट बाांध कृर्ष
7 वनराई बांधारा 10 416070 2070 कृर्ष
8 िगडी बाांध 10 54270 270 कृर्ष
9 शतेबाांध बांधधस् ती 10 94670 470 कृर्ष

10 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना कृर्ष

11 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ( 4 कक मी ) 2 4886000 19298 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
12 नांिनवण वकृ्ष लागवड 5 545715 2715 ग्ाां.पां. /कृषी/वन

62 8018785 34883

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड 5 421095 2095 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 20 3417000 17000 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 5 263310 1310 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 शळेयाांचा गोठा 27 325620 1620 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन

Cattle Shed 50 603000 3000
10 गुराांसाठी चारा/गोठा 25 150750 750 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
11 ननमिल शौचालय ग्ाां.पां. 

132 5180775 25775

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 100 281400 1400 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 80 241200 1200 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा 40 32160 160 ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

220 554760 2760

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 5 3015000 15000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 400 562800 2800 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा 45 126630 630 ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र 1 227130 1130 ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

451 3931560 19560
एकूण (अ+ ब+क+ड) 865 17685880 82978

जजल्हा : लातूर

एकूण

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 

प्रपत्र 4
सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. Patoda BK

अ.क्र. कामाच ेनाांव
पररमाण 

(कक.मी./हेक्टर/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननममिती

कायािन् वीयन 
यांत्रणा

1 2 3 4 5 6

1 CCT 2 29748 148
2 CCT Bandh 1 16482 82
3 माती नाला बाांध कृर्ष
4 अांकुर रोपवाटीका 1 493000 16070 सामाजजक वनीकरन
5 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
6 कां पाटिमेंट बाांध कृर्ष
7 वनराई बांधारा कृर्ष
8 िगडी बाांध कृर्ष
9 शतेबाांध बांधधस् ती कृर्ष

10 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना 2 16080 80 कृर्ष

11 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ग्ाां.पां. /कृषी/वन
12 नांिनवण वकृ्ष लागवड 2 218286 1086 ग्ाां.पां. /कृषी/वन

8 773596 17466

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 25 4271250 21250 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 10 526620 2620 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे 10 140700 700 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 शळेयाांचा गोठा 30 361800 1800 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन

Cattle Shed 20 241200 1200
10 गुराांसाठी चारा/गोठा 10 60300 300 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
11 ननमिल शौचालय 197 752343 3743 ग्ाां.पां. 

302 6354213 31613

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 60 168840 840 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 70 211050 1050 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

130 379890 1890

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 5 3015000 15000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 500 703500 3500 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा 10 28140 140 ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र 1 227130 1130 ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

516 3973770 19770
एकूण (अ+ ब+क+ड) 956 11481469 70739

जजल्हा : लातूर

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 

एकूण

प्रपत्र 4
सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. Jagalpur

अ.क्र. कामाच ेनाांव
पररमाण 

(कक.मी./हेक्टर/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननममिती

कायािन् वीयन 
यांत्रणा

1 2 3 4 5 6

1 CCT
2 CCT Bandh
3 माती नाला बाांध 1 341700 1700 कृर्ष
4 अांकुर रोपवाटीका सामाजजक वनीकरन
5 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
6 कां पाटिमेंट बाांध कृर्ष
7 वनराई बांधारा कृर्ष
8 िगडी बाांध कृर्ष
9 शतेबाांध बांधधस् ती कृर्ष

10 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना कृर्ष

11 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ( 4 कक मी ) 2 4886000 19298 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
12 नांिनवण वकृ्ष लागवड 4 32160 160 ग्ाां.पां. /कृषी/वन

7 5259860 21158

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 20 3417000 17000 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 2 105324 524 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे 2 28140 140 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 शळेयाांचा गोठा 9 108540 540 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन

Cattle Shed 10 120600 600
10 गुराांसाठी चारा/गोठा ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
11 ननमिल शौचालय 170 1195950 5950 ग्ाां.पां. 

213 4975554 24754

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 20 56280 280 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 11 33165 165 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

31 89445 445

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 12 7236000 36000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 50 70350 350 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

62 7306350 36350
एकूण (अ+ ब+क+ड) 313 17631209 82707

जजल्हा : लातूर

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 

एकूण

प्रपत्र 4
सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. मेवापुर 

अ.क्र. कामाच ेनाांव
पररमाण 

(कक.मी./हेक्टर/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननममिती

कायािन् वीयन 
यांत्रणा

1 2 3 4 5 6

1 CCT 25 371850 1850
2 CCT Bandh
3 माती नाला बाांध 5 1708500 8500 कृर्ष
4 अांकुर रोपवाटीका सामाजजक वनीकरन
5 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
6 कां पाटिमेंट बाांध 50 472350 2350 कृर्ष
7 गॅबीयन बांधारा 4 740772 372
8 वनराई बांधारा 2 83214 414 कृर्ष
9 िगडी बाांध 100 542700 2700 कृर्ष
10 शतेबाांध बांधधस् ती कृर्ष

11 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना कृर्ष

12 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ग्ाां.पां. /कृषी/वन
13 नांिनवण वकृ्ष लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन

186 3919386 16186

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 10 1758500 8500 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 2 105324 524 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे 5 70350 350 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 शळेयाांचा गोठा 5 60300 300 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 Cattle Shed 5 60300 300
11 गुराांसाठी चारा/गोठा ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
12 ननमिल शौचालय ग्ाां.पां. 

27 2054774 9974

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 17 47838 2338 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 10 30150 150 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

27 77988 2488

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 2 1206000 6000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 99 139293 693 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र 1 227130 1130 ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

102 1572423 7823
एकूण (अ+ ब+क+ड) 342 7624571 36471

जजल्हा : लातूर
सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 

एकूण

प्रपत्र 4



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. माळदहप् परगा 

अ.क्र. कामाच ेनाांव
पररमाण 

(कक.मी./हेक्टर/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननममिती

कायािन् वीयन 
यांत्रणा

1 2 3 4 5 6

1 CCT
2 CCT Bandh
3 माती नाला बाांध 5 1708500 8500 कृर्ष
4 अांकुर रोपवाटीका सामाजजक वनीकरन
5 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
6 कां पाटिमेंट बाांध 100 944700 4700 कृर्ष
7 गॅबीयन बांधारा 5 93465 465
8 वनराई बांधारा 2 83214 4014 कृर्ष
9 िगडी बाांध 200 1085400 5400 कृर्ष
10 शतेबाांध बांधधस् ती कृर्ष

11 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना कृर्ष

12 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ग्ाां.पां. /कृषी/वन
13 नांिनवण वकृ्ष लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन

312 3915279 23079

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 10 1708500 8500 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 5 263310 1310 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे 10 140700 700 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 शळेयाांचा गोठा 10 120600 600 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 Cattle Shed 10 120600 600
11 गुराांसाठी चारा/गोठा ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
12 ननमिल शौचालय ग्ाां.पां. 

45 2353710 11710

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 50 140700 700 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 20 60300 300 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

70 201000 1000

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 20 12060000 60000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 400 562800 2800 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र 1 227130 1130 ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

421 12849930 63930
एकूण (अ+ ब+क+ड) 848 19319919 99719

जजल्हा : लातूर

एकूण

प्रपत्र 4
सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. डोंगरगाव 

अ.क्र. कामाच ेनाांव
पररमाण 

(कक.मी./हेक्टर/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननममिती

कायािन् वीयन 
यांत्रणा

1 2 3 4 5 6

1 CCT 10 148740 740
2 CCT Bandh 10 416070 2070
3 माती नाला बाांध कृर्ष
4 अांकुर रोपवाटीका ( 1 लाख 38 हजार रोपे ) 2 3730000 11903 सामाजजक वनीकरन
5 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
6 कां पाटिमेंट बाांध कृर्ष
7 गॅबीयन बांधारा
8 वनराई बांधारा 5 1708500 8500 कृर्ष
9 िगडी बाांध 80 434160 2160 कृर्ष
10 शतेबाांध बांधधस् ती 25 236175 1175 कृर्ष

11 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना कृर्ष

12 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ग्ाां.पां. /कृषी/वन
13 नांिनवण वकृ्ष लागवड ( 4 हे ) 5 2043000 4047 ग्ाां.पां. /कृषी/वन

137 8716645 30595

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड 10 842190 4190 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 10 1708500 8500 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 10 526620 2620 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे 15 211050 1050 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 शळेयाांचा गोठा 20 241200 1200 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 Cattle Shed 20 241200 1200
11 गुराांसाठी चारा/गोठा ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
12 ननमिल शौचालय ग्ाां.पां. 

85 3770760 18760

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 35 98490 490 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 25 75375 375 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा 40 32160 160 ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

100 206025 1025

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 5 3015000 15000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 200 281400 1400 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा 5 14070 70 ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र 1 227130 1130 ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

211 3537600 17600
एकूण (अ+ ब+क+ड) 533 16231030 67980

जजल्हा : लातूर

वगिवारी ड (इतर कामे) 

एकूण

प्रपत्र 4
सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

एकूण



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. कोनाळी डोंगर 

अ.क्र. कामाच ेनाांव
पररमाण 

(कक.मी./हेक्टर/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननममिती

कायािन् वीयन 
यांत्रणा

1 2 3 4 5 6

1 CCT
2 CCT Bandh
3 माती नाला बाांध 5 20635 1005 कृर्ष
4 अांकुर रोपवाटीका सामाजजक वनीकरन
5 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
6 कां पाटिमेंट बाांध कृर्ष
7 गॅबीयन बांधारा 20 211050 1050
8 वनराई बांधारा 5 373860 1860 कृर्ष
9 िगडी बाांध 25 1708500 8500 कृर्ष
10 शतेबाांध बांधधस् ती कृर्ष

11 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना कृर्ष

12 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण  10200 1 135675 675 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
13 नांिनवण वकृ्ष लागवड 1 109143 543 ग्ाां.पां. /कृषी/वन

57 2558863 13633

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड 10 526620 4190 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 10 842190 8500 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 10 526620 2620 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे 15 241200 1200 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 शळेयाांचा गोठा 20 241200 1200 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 Cattle Shed 20 1708500 1200
11 गुराांसाठी चारा/गोठा ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
12 ननमिल शौचालय ग्ाां.पां. 

85 4086330 18910

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 25 70350 350 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 10 30150 50 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

35 100500 400

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 5 3015000 15000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 150 211050 1050 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा 2 5628 28 ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र 1 227130 1130 ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

158 3458808 17208
एकूण (अ+ ब+क+ड) 335 10204501 50151

जजल्हा : लातूर

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 

एकूण

प्रपत्र 4
सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. गव् हाण 

अ.क्र. कामाच ेनाांव
पररमाण 

(कक.मी./हेक्टर/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननममिती

कायािन् वीयन 
यांत्रणा

1 2 3 4 5 6

1 CCT 3 44622 222
2 CCT Bandh 3 49446 246
3 माती नाला बाांध कृर्ष
4 अांकुर रोपवाटीका सामाजजक वनीकरन
5 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
6 कां पाटिमेंट बाांध कृर्ष
7 गॅबीयन बांधारा 2 37386 186
8 वनराई बांधारा कृर्ष
9 िगडी बाांध 1 16482 82 कृर्ष
10 शतेबाांध बांधधस् ती कृर्ष

11 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना कृर्ष

12 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ग्ाां.पां. /कृषी/वन
13 नांिनवण वकृ्ष लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन

9 147936 736

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 20 3417000 17000 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 2 105324 524 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 शळेयाांचा गोठा 2 24120 120 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 Cattle Shed 6 72360 360
11 गुराांसाठी चारा/गोठा ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
12 ननमिल शौचालय 66 252054 1254 ग्ाां.पां. 

96 3870858 19258

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 40 11200 560 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 9 24120 135 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

49 35320 695

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 4 2412000 12000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 110 154770 770 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा 4 11256 56 ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

118 2578026 12826
एकूण (अ+ ब+क+ड) 272 6632140 33515

जजल्हा : लातूर

वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 

एकूण

प्रपत्र 4
सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

एकूण 



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. एकुकाि खुि 

अ.क्र. कामाच ेनाांव
पररमाण 

(कक.मी./हेक्टर/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननममिती

कायािन् वीयन 
यांत्रणा

1 2 3 4 5 6

1 CCT
2 CCT Bandh
3 माती नाला बाांध कृर्ष
4 अांकुर रोपवाटीका ( 1 लाख 38 हजार रोपे ) 2 3730000 11903 सामाजजक वनीकरन
5 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
6 कां पाटिमेंट बाांध कृर्ष
7 गॅबीयन बांधारा
8 वनराई बांधारा कृर्ष
9 िगडी बाांध कृर्ष
10 शतेबाांध बांधधस् ती कृर्ष

11 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना कृर्ष

12 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ग्ाां.पां. /कृषी/वन
13 नांिनवण वकृ्ष लागवड ( 4 हे ) 1 2043000 4047 ग्ाां.पां. /कृषी/वन

3 5773000 15950

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड 2 167600 838 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 10 2040000 10700 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 20 1040000 5200 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 शळेयाांचा गोठा 10 132000 660 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 Cattle Shed
11 गुराांसाठी चारा/गोठा ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
12 ननमिल शौचालय 30 125000 570 ग्ाां.पां. 

72 3504600 17968

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 50 140000 700 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 50 150000 7500 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

100 290000 8200

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 3 1800000 9000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता 2 1200000 6000 ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 100 140000 700 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

105 3140000 15700
एकूण (अ+ ब+क+ड) 280 12707600 57818

जजल्हा : लातूर

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 

एकूण

प्रपत्र 4
सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. Gutti

अ.क्र. कामाच ेनाांव
पररमाण 

(कक.मी./हेक्टर/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननममिती

कायािन् वीयन 
यांत्रणा

1 2 3 4 5 6

1 CCT
2 CCT Bandh
3 माती नाला बाांध कृर्ष
4 अांकुर रोपवाटीका (1 लाख 38 हजार रोपे ) 2 3730000 11903 सामाजजक वनीकरन
5 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
6 कां पाटिमेंट बाांध कृर्ष
7 गॅबीयन बांधारा
8 वनराई बांधारा कृर्ष
9 िगडी बाांध कृर्ष
10 शतेबाांध बांधधस् ती कृर्ष

11 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना कृर्ष

12 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ग्ाां.पां. /कृषी/वन
13 नांिनवण वकृ्ष लागवड  (4 हे) 1 2043000 4047 ग्ाां.पां. /कृषी/वन

3 5773000 15950

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड 10 80400 400 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 25 4100400 20400 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 30 1572000 7860 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 शळेयाांचा गोठा 10 132660 660 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 Cattle Shed
11 गुराांसाठी चारा/गोठा ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
12 ननमिल शौचालय 178 680988 3388 ग्ाां.पां. 

253 6566448 32708

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 50 140700 700 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 50 150750 750 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

100 291450 1450

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता 4 2412000 12000 ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 200 281400 1400 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

204 2693400 13400
एकूण (अ+ ब+क+ड) 560 15324298 63508

जजल्हा : लातूर

वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 

एकूण

प्रपत्र 4
सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

एकूण



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. Kekatsindgi

अ.क्र. कामाच ेनाांव
पररमाण 

(कक.मी./हेक्टर/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननममिती

कायािन् वीयन 
यांत्रणा

1 2 3 4 5 6

1 CCT 2 29748 148
2 CCT Bandh
3 माती नाला बाांध 2 683400 3400 कृर्ष
4 अांकुर रोपवाटीका सामाजजक वनीकरन
5 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
6 कां पाटिमेंट बाांध कृर्ष
7 गॅबीयन बांधारा
8 वनराई बांधारा कृर्ष
9 िगडी बाांध कृर्ष
10 शतेबाांध बांधधस् ती कृर्ष

11 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना कृर्ष

12 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ग्ाां.पां. /कृषी/वन
13 नांिनवण वकृ्ष लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन

4 713148 3548

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 15 21562750 12750 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 10 526620 2620 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे 60 844200 4200 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 शळेयाांचा गोठा 65 783900 3900 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 Cattle Shed 55 663300 3300
11 गुराांसाठी चारा/गोठा ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
12 ननमिल शौचालय 180 687420 3420 ग्ाां.पां. 

385 25068190 30190

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 50 140700 700 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 60 180900 900 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

110 321600 1600

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 3 1809000 9000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 390 548730 2730 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा 19 53466 266 ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र 1 227130 1130 ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

413 2638326 13126
एकूण (अ+ ब+क+ड) 912 28741264 48464

जजल्हा : लातूर

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 

एकूण

प्रपत्र 4
सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. Lali Kh

अ.क्र. कामाच ेनाांव
पररमाण 

(कक.मी./हेक्टर/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननममिती

कायािन् वीयन 
यांत्रणा

1 2 3 4 5 6

1 CCT
2 CCT Bandh
3 माती नाला बाांध 2 683400 3400 कृर्ष
4 अांकुर रोपवाटीका 4 98088 488 सामाजजक वनीकरन
5 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
6 कां पाटिमेंट बाांध कृर्ष
7 गॅबीयन बांधारा
8 वनराई बांधारा कृर्ष
9 िगडी बाांध कृर्ष
10 शतेबाांध बांधधस् ती कृर्ष

11 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना कृर्ष

12 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ग्ाां.पां. /कृषी/वन
13 नांिनवण वकृ्ष लागवड 11 80400 400 ग्ाां.पां. /कृषी/वन

17 861888 4288

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 25 4279290 21290 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 10 526620 2620 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे 10 140700 700 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 शळेयाांचा गोठा 10 120600 600 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 Cattle Shed 20 241200 1200
11 गुराांसाठी चारा/गोठा ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
12 ननमिल शौचालय 20 72360 360 ग्ाां.पां. 

95 5380770 26770

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 25 753750 3750 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 10 30150 150 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा 10 8040 40 ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

45 791940 3940

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 2 1206000 6000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3 स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 150 211050 1050 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा 20 56280 280 ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

172 1473330 7330
एकूण (अ+ ब+क+ड) 329 8507928 42328

जजल्हा : लातूर

प्रपत्र 4
सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 

एकूण



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. Ghonsi

अ.क्र. कामाच ेनाांव
पररमाण 

(कक.मी./हेक्टर/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननममिती

कायािन् वीयन 
यांत्रणा

1 2 3 4 5 6

1 CCT
2 CCT Bandh
3 माती नाला बाांध 4 12864000 64000 कृर्ष
4 अांकुर रोपवाटीका  (1 लाख 38 हजार रोपे ) 6 3730000 11903 सामाजजक वनीकरन / वन 
5 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
6 कां पाटिमेंट बाांध कृर्ष
7 गॅबीयन बांधारा
8 वनराई बांधारा कृर्ष
9 िगडी बाांध कृर्ष
10 शतेबाांध बांधधस् ती कृर्ष

11 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना कृर्ष

12 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ( 6 कक मी ) 3 7329000 28447 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
13 नांिनवण वकृ्ष लागवड 6 2043000 4047 ग्ाां.पां. /कृषी/वन

19 25966000 108397

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 30 5125500 25500 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 10 512550 2550 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे 49 526620 3500 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 शळेयाांचा गोठा 50 603000 3000 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 Cattle Shed 50 603000 3000
11 गुराांसाठी चारा/गोठा ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
12 ननमिल शौचालय 120 434160 2160 ग्ाां.पां. 

309 7804830 39710

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 50 140700 700 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 50 150750 750 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा 10 8040 40 ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

110 299490 1490

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 5 3015000 15000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 447 628929 3129 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा 10 28140 140 ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

462 3672069 18269
एकूण (अ+ ब+क+ड) 900 37742389 167866

जजल्हा : लातूर

प्रपत्र 4
सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 

एकूण



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. Seldara

अ.क्र. कामाच ेनाांव
पररमाण 

(कक.मी./हेक्टर/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननममिती

कायािन् वीयन 
यांत्रणा

1 2 3 4 5 6

1 CCT 2 29748 148
2 CCT Bandh
3 माती नाला बाांध 2 683400 3400 कृर्ष
4 अांकुर रोपवाटीका सामाजजक वनीकरन
5 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
6 कां पाटिमेंट बाांध कृर्ष
7 गॅबीयन बांधारा
8 वनराई बांधारा कृर्ष
9 िगडी बाांध कृर्ष
10 शतेबाांध बांधधस् ती कृर्ष

11 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना कृर्ष

12 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ग्ाां.पां. /कृषी/वन
13 नांिनवण वकृ्ष लागवड 2 218286 1086 ग्ाां.पां. /कृषी/वन

6 931434 4634

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड 2 168438 3838 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 10 1708500 8500 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 15 768825 600 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे 30 140700 700 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 शळेयाांचा गोठा 35 60300 300 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 Cattle Shed 20 241200 1200
11 गुराांसाठी चारा/गोठा 10 60350 300 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
12 ननमिल शौचालय 100 381900 1900 ग्ाां.पां. 

222 3530213 17338

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 50 422100 2100 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 45 135675 675 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

95 557775 2775

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 2 1206000 6000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा 99 281400 1393 ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम 1 28140 140 ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र 1 227130 1130 ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

103 1742670 8663
एकूण (अ+ ब+क+ड) 426 6762092 33410

जजल्हा : लातूर

प्रपत्र 4
सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 

एकूण



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. Shivajinagar tanda 

अ.क्र. कामाच ेनाांव
पररमाण 

(कक.मी./हेक्टर/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननममिती

कायािन् वीयन 
यांत्रणा

1 2 3 4 5 6

1 CCT 2 29748 148
2 CCT Bandh 1 16482 82
3 माती नाला बाांध 2 1366800 6800 कृर्ष
4 अांकुर रोपवाटीका सामाजजक वनीकरन
5 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
6 कां पाटिमेंट बाांध कृर्ष
7 गॅबीयन बांधारा 1 18693 93
8 वनराई बांधारा कृर्ष
9 िगडी बाांध कृर्ष
10 शतेबाांध बांधधस् ती कृर्ष

11 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना कृर्ष

12 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ग्ाां.पां. /कृषी/वन
13 नांिनवण वकृ्ष लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन

6 1431723 7123

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 15 2562750 12750 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 4 210648 1048 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे 10 140700 700 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 शळेयाांचा गोठा 10 120600 600 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 Cattle Shed 10 120600 600
11 गुराांसाठी चारा/गोठा ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
12 ननमिल शौचालय 25 95475 475 ग्ाां.पां. 

74 3250773 16173

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 40 112560 560 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 30 90450 450 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

70 203010 1010

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 2 1206000 6000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 60 84420 420 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा 2 568 28 ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

64 1290988 6448
एकूण (अ+ ब+क+ड) 214 6176494 30754

जजल्हा : लातूर

प्रपत्र 4
सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 

एकूण



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. wangerwada

अ.क्र. कामाच ेनाांव
पररमाण 

(कक.मी./हेक्टर/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननममिती

कायािन् वीयन 
यांत्रणा

1 2 3 4 5 6

1 CCT 2 29748 148
2 CCT Bandh
3 माती नाला बाांध 2 683400 3400 कृर्ष
4 अांकुर रोपवाटीका 1 8442 42 सामाजजक वनीकरन
5 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
6 कां पाटिमेंट बाांध कृर्ष
7 गॅबीयन बांधारा
8 वनराई बांधारा कृर्ष
9 िगडी बाांध 1 5427 27 कृर्ष
10 शतेबाांध बांधधस् ती कृर्ष

11 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना कृर्ष

12 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ( 4 कक मी ) 2 4886000 19298 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
13 नांिनवण वकृ्ष लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन

8 5613017 22915

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड 10 842190 4190 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 25 4271250 21250 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे 5 804000 4000 ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 10 526620 2620 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे 20 281400 1400 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 शळेयाांचा गोठा 50 603000 3000 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 Cattle Shed 200 2412000 12000
11 गुराांसाठी चारा/गोठा ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
12 ननमिल शौचालय 60 224316 1116 ग्ाां.पां. 

380 9964776 49576

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 10 28140 140 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 10 30150 150 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

20 58290 290

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 10 6030000 30000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 30 423107 2107 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा 10 28140 140 ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र 1 227130 1130 ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

51 6708377 33377
एकूण (अ+ ब+क+ड) 459 22344460 106158

जजल्हा : लातूर

प्रपत्र 4
सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 

एकूण



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. Hokarana

अ.क्र. कामाच ेनाांव
पररमाण 

(कक.मी./हेक्टर/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननममिती

कायािन् वीयन 
यांत्रणा

1 2 3 4 5 6

1 CCT
2 CCT Bandh
3 माती नाला बाांध 2 683400 3400 कृर्ष
4 अांकुर रोपवाटीका सामाजजक वनीकरन
5 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
6 कां पाटिमेंट बाांध कृर्ष
7 गॅबीयन बांधारा
8 वनराई बांधारा कृर्ष
9 िगडी बाांध कृर्ष
10 शतेबाांध बांधधस् ती कृर्ष

11 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना कृर्ष

12 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ग्ाां.पां. /कृषी/वन
13 नांिनवण वकृ्ष लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन

2 683400 3400

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड 5 421095 2095 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 20 3417000 17000 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे 3 482400 2400 ग्ाां.पां. 
6 अमतृकुां ड शतेतळे 5 263310 1310 ग्ाां.पां. /कृषी
7 आझोला साठी खड्डा 157 63114 314 कृषी
8 कुक् कुट पालनासाठी शडे 10 140700 700 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
9 शळेयाांचा गोठा 50 603000 3000 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 Cattle Shed 100 1206000 6000
11 गुराांसाठी चारा/गोठा ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
12 ननमिल शौचालय 50 180900 900 ग्ाां.पां. 

400 6777519 33719

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 10 28140 140 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 10 30150 150 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

20 58290 290

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 8 4824000 24000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 223 351750 1561 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा 5 14070 70 ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

236 5189820 25631
एकूण (अ+ ब+क+ड) 658 12709029 63040

जजल्हा : लातूर

प्रपत्र 4
सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 

एकूण



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. Umardara

अ.क्र. कामाच ेनाांव
पररमाण 

(कक.मी./हेक्टर/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननममिती

कायािन् वीयन 
यांत्रणा

1 2 3 4 5 6

1 CCT
2 CCT Bandh
3 माती नाला बाांध 2 683400 3400 कृर्ष
4 अांकुर रोपवाटीका सामाजजक वनीकरन
5 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
6 कां पाटिमेंट बाांध कृर्ष
7 गॅबीयन बांधारा
8 वनराई बांधारा कृर्ष
9 िगडी बाांध कृर्ष
10 शतेबाांध बांधधस् ती कृर्ष

11 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना कृर्ष

12 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ग्ाां.पां. /कृषी/वन
13 नांिनवण वकृ्ष लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन

2 683400 3400

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड 5 421095 2095 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 20 3417000 17000 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 गाळ काढणे(Talav) 3 482400 2400
6 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
7 अमतृकुां ड शतेतळे 5 263310 1310 ग्ाां.पां. /कृषी
8 आझोला साठी खड्डा 157 63114 314 कृषी
9 कुक् कुट पालनासाठी शडे 10 140700 700 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 शळेयाांचा गोठा 50 603000 3000 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
11 Cattle Shed 100 1206000 6000
12 गुराांसाठी चारा/गोठा ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
13 ननमिल शौचालय 50 180900 900 ग्ाां.पां. 

400 6777519 33719

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 10 28140 140 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 10 30150 150 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

20 58290 290

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 8 4824000 24000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 253 355971 1770 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा 5 14070 70 ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

266 5194041 25840
एकूण (अ+ ब+क+ड) 688 12713250 63249

जजल्हा : लातूर

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 

एकूण

प्रपत्र 4
सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. Atnoor

अ.क्र. कामाच ेनाांव
पररमाण 

(कक.मी./हेक्टर/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननममिती

कायािन् वीयन 
यांत्रणा

1 2 3 4 5 6

1 CCT 25 371850 1850
2 CCT Bandh 10 164820 820
3 माती नाला बाांध कृर्ष
4 अांकुर रोपवाटीका 2 3730000 11903 सामाजजक वनीकरन
5 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
6 कां पाटिमेंट बाांध कृर्ष
7 गॅबीयन बांधारा
8 वनराई बांधारा कृर्ष
9 िगडी बाांध कृर्ष
10 शतेबाांध बांधधस् ती कृर्ष

11 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना 2 80802 402 कृर्ष

12 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ग्ाां.पां. /कृषी/वन
13 नांिनवण वकृ्ष लागवड ( 4 हे ) 1 2043000 4047 ग्ाां.पां. /कृषी/वन

40 6390472 19022

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड 5 421095 2095 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 10 1708500 8500 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 गाळ काढणे(Talav)
6 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
7 अमतृकुां ड शतेतळे 5 263310 1310 ग्ाां.पां. /कृषी
8 आझोला साठी खड्डा कृषी
9 कुक् कुट पालनासाठी शडे ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 शळेयाांचा गोठा ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
11 Cattle Shed
12 गुराांसाठी चारा/गोठा ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
13 ननमिल शौचालय 60 229140 1140 ग्ाां.पां. 

80 2622045 13045

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 30 84420 420 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 40 120600 600 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

70 205020 1020

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 3 1809000 9000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 150 211050 1050 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा 10 28140 140 ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र 1 227130 1130 ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

164 2275320 11320
एकूण (अ+ ब+क+ड) 354 11492857 44407

जजल्हा : लातूर

प्रपत्र 4
सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 

एकूण



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. Sonvala

अ.क्र. कामाच ेनाांव
पररमाण 

(कक.मी./हेक्टर/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननममिती

कायािन् वीयन 
यांत्रणा

1 2 3 4 5 6

1 CCT
2 CCT Bandh
3 माती नाला बाांध कृर्ष
4 अांकुर रोपवाटीका 2 42210 210 सामाजजक वनीकरन
5 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
6 कां पाटिमेंट बाांध कृर्ष
7 गॅबीयन बांधारा
8 वनराई बांधारा कृर्ष
9 िगडी बाांध कृर्ष
10 शतेबाांध बांधधस् ती कृर्ष

11 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना कृर्ष

12 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ग्ाां.पां. /कृषी/वन
13 नांिनवण वकृ्ष लागवड 3 24120 120 ग्ाां.पां. /कृषी/वन

5 66330 330

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड 2 168438 838 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 20 3417000 17000 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 गाळ काढणे(Talav)
6 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
7 अमतृकुां ड शतेतळे 14 737268 3668 ग्ाां.पां. /कृषी
8 आझोला साठी खड्डा कृषी
9 कुक् कुट पालनासाठी शडे 10 140700 700 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 शळेयाांचा गोठा 10 120600 600 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
11 Cattle Shed
12 गुराांसाठी चारा/गोठा ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
13 ननमिल शौचालय 100 381900 1900 ग्ाां.पां. 

156 4965906 24706

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 40 112560 560 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 40 120600 600 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

80 233160 1160

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 2 1206000 6000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 500 703500 3500 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा 20 56280 280 ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

522 1965780 9780
एकूण (अ+ ब+क+ड) 763 7231176 35976

जजल्हा : लातूर

प्रपत्र 4
सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 

एकूण



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. Chincholi

अ.क्र. कामाच ेनाांव
पररमाण 

(कक.मी./हेक्टर/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननममिती

कायािन् वीयन 
यांत्रणा

1 2 3 4 5 6

1 CCT 25 371850 1850
2 CCT Bandh 10 164820 820
3 माती नाला बाांध कृर्ष
4 अांकुर रोपवाटीका ( 1 लाख 38 हजार रोपे ) 2 3703000 11903 सामाजजक वनीकरन
5 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
6 कां पाटिमेंट बाांध कृर्ष
7 गॅबीयन बांधारा
8 वनराई बांधारा कृर्ष
9 िगडी बाांध कृर्ष
10 शतेबाांध बांधधस् ती कृर्ष

11 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना 2 80802 402 कृर्ष

12 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ग्ाां.पां. /कृषी/वन
13 नांिनवण वकृ्ष लागवड ( 4 हे ) 1 2043000 4047 ग्ाां.पां. /कृषी/वन

40 6363472 19022

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 5 854250 4250 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 गाळ काढणे(Talav)
6 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
7 अमतृकुां ड शतेतळे 2 105324 524 ग्ाां.पां. /कृषी
8 आझोला साठी खड्डा कृषी
9 कुक् कुट पालनासाठी शडे ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 शळेयाांचा गोठा ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
11 Cattle Shed
12 गुराांसाठी चारा/गोठा ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
13 ननमिल शौचालय 10 38190 190 ग्ाां.पां. 

17 997764 4964

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 20 56280 280 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 20 60300 300 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

40 116580 580

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 2 1206000 6000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 50 70350 350 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा 10 28140 140 ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र 1 227130 1130 ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

63 1531620 7620
एकूण (अ+ ब+क+ड) 160 9009436 32186

जजल्हा : लातूर

प्रपत्र 4
सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 

एकूण



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. Sulali

अ.क्र. कामाच ेनाांव
पररमाण 

(कक.मी./हेक्टर/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननममिती

कायािन् वीयन 
यांत्रणा

1 2 3 4 5 6

1 CCT 25 371850 1850
2 CCT Bandh 10 164820 820
3 माती नाला बाांध कृर्ष
4 अांकुर रोपवाटीका ( 1 लाख 38 हजार रोपे ) 2 3730000 11903 सामाजजक वनीकरन
5 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
6 कां पाटिमेंट बाांध कृर्ष
7 गॅबीयन बांधारा
8 वनराई बांधारा कृर्ष
9 िगडी बाांध कृर्ष
10 शतेबाांध बांधधस् ती कृर्ष

11 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना 2 80802 402 कृर्ष

12 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ग्ाां.पां. /कृषी/वन
13 नांिनवण वकृ्ष लागवड ( 4 हे ) 1 2043000 4047 ग्ाां.पां. /कृषी/वन

40 6390472 19022

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 10 1708500 8500 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 गाळ काढणे(Talav)
6 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
7 अमतृकुां ड शतेतळे 5 263310 1310 ग्ाां.पां. /कृषी
8 आझोला साठी खड्डा कृषी
9 कुक् कुट पालनासाठी शडे ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 शळेयाांचा गोठा ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
11 Cattle Shed
12 गुराांसाठी चारा/गोठा ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
13 ननमिल शौचालय 25 95475 475 ग्ाां.पां. 

40 2067285 10285

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 20 60300 300 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 20 56280 280 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

40 116580 580

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 2 1206000 6000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 150 211050 1050 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा 10 28140 140 ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र 1 227130 1130 ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

163 1672320 8320
एकूण (अ+ ब+क+ड) 283 10246657 38207

जजल्हा : लातूर

प्रपत्र 4
सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 

एकूण



तालुका : जळकोट ग्ाां.पां. Tiruka

अ.क्र. कामाच ेनाांव
पररमाण 

(कक.मी./हेक्टर/
सांख्या)

सांभाव्य ककां मत
सांभाव्य मनुष्य 

दिन
ननममिती

कायािन् वीयन 
यांत्रणा

1 2 3 4 5 6

1 CCT
2 CCT Bandh
3 माती नाला बाांध 2 683400 3400 कृर्ष
4 अांकुर रोपवाटीका ( 1 लाख 38 हजार रोपे ) 2 3730000 11903 सामाजजक वनीकरन
5 मसमेंट नाला बाांध कृर्ष
6 कां पाटिमेंट बाांध कृर्ष
7 गॅबीयन बांधारा
8 वनराई बांधारा कृर्ष
9 िगडी बाांध कृर्ष
10 शतेबाांध बांधधस् ती कृर्ष

11 पडीत गायरान जमीनवर वकृ्ष लागवड व वैरण र्वकास योजना कृर्ष

12 बबहार पॅटनि झाडाांच ेसांगोपन व सांरक्षण ग्ाां.पां. /कृषी/वन
13 नांिनवण वकृ्ष लागवड ( 4 हे ) 1 2043000 4047 ग्ाां.पां. /कृषी/वन

5 6456400 19350

1 कल् पवकृ्ष फळबाग लागवड 5 421095 2095 ग्ाां.पां. /कृषी/वन
2 तूतीची लागवड ग्ाां.पां. /कृषी/वन
3 अदहल्यािेवी मसांचन र्वदहर 20 3417000 17000 ग्ाां.पां. 
4 सामूदहक मसांचन र्वदहर ग्ाां.पां. 
5 गाळ काढणे(Talav) 3 482400 2400
6 मसांचन र्वदहरीची िरुुस् ती व गाळ काढणे ग्ाां.पां. 
7 अमतृकुां ड शतेतळे 5 263310 1310 ग्ाां.पां. /कृषी
8 आझोला साठी खड्डा 157 63114 314 कृषी
9 कुक् कुट पालनासाठी शडे 10 140700 700 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
10 शळेयाांचा गोठा 50 603000 3000 ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
11 Cattle Shed 100 1206000 6000
12 गुराांसाठी चारा/गोठा ग्ाां.पां. पशुसांवधिन
13 ननमिल शौचालय 50 180900 900 ग्ाां.पां. 

400 6777519 33719

1 भू सांजीवनी नॅडडफ खत ननममितीसाठी खड्डा (टाकी) 10 28140 140 कृषी
2 भू सांजीवनी (व्हमी क ां पोजस्टांग) गाांडूळ शत ननममितीसाठी खड्डा 10 30150 150 कृषी
3 सांजीव ककां वा अमतृपाण् यासाठी खड्डा ग्ाां.पां. 
4 घरकुल (इ.आ.यो.) ग्ाां.पां. /इांआयो
5 घरकुल (र. मा. ई. )

20 58290 290

1 जोडरस् ता/मशव रस्ता 8 4824000 24000 ग्ाां.पां. /सा.बा
2 गावातील अांतगित रस् ता/शते रस्ता ग्ाां.पां. /सा.बा

3
स् मनशानभूमी/पाणीपुरवठा र्वदहरीकड े
जाणारा रस् ता

ग्ाां.पां. /सा.बा

4
गावठाणाला व अन् यकोणत् याही साविजननक उपयोगाच् या जागेला जोडणारा रस् ता 
(सीमेट कोन्क्रीट पेवर ब्लोक रस्ता )

ग्ाां.पां. /सा.बा

5 रस् ता मजबुतीकरण/नुतनीकरण/ रुां िीकरण ग्ाां.पां. 
6 ननमिल शोषखड्डा 253 355971 1770 ग्ाां.पां. 
7 पुनिभरण खड्डा 5 14070 70 ग्ाां.पां. 
8 अांगणवाडी बाांधकाम ग्ाां.पां. 
9 राजीव गाांधी सेवा कें द्र ग्ाां.पां. 
10 स् मशान भुमी वटा ग्ाां.पां. 
11 स् मशान भुमी शडे  ग्ाां.पां. 

266 5194041 25840
एकूण (अ+ ब+क+ड) 691 18486250 79199

जजल्हा : लातूर

एकूण 
वगिवारी क (िषु् काळ प्रनतबांधक कामे) 

एकूण
वगिवारी ड (इतर कामे) 

एकूण

प्रपत्र 4
सन 2018-19 साठी ग्ामसभेने सुचवलेली नवीन कामे

वगिवारी अ (जलसांधारण/जलसांवधिन/जलमसांचन कालव् याची कामे) 

एकूण
वगिवारी ब (वैयक् तीक लाभाच् या योजना)


