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प्रस्तावना :  

भशायाष्ट्र याज्मात ८२ िक्के ळेती शी कोयडलाशू ऩध्दतीन ेकेरी जात.े याज्मात ऩडणाया 
अऩुया ल अननममभत ऩाऊव माभुऱे नेशभीच िॊचाईची ऩरयस्थथती ननभायण शोते ल गेल्मा चाय 

दळकात त्माचा वलऩरयत ऩरयणाभ कृऴी  षेत्रालय शोताना टदवून मेत आशे. त्माभुऱे गेल्मा चाय 

दळकात याज्मात ऩुयेश्मा ऩाण्माअबाली कोयडलाशू षेत्रातीर वऩकाॊच्मा उत्ऩादनात भोठ्मा 
प्रभाणात चढ-उताय शोत अवल्माचे टदवून मेते. ऩरयणाभी वऩकाॊच्मा उत्ऩादनात घि शोत 

आशे. मा वलय फाफी याज्माच्मा वलकावात एक आव्शान ठयत शोत्मा. म्शणूनच मा वभथमेलय 

भात कयण्मावाठी ल अननममभत ल अननस्श्चत ऩालवालय अलरॊफून अवणायी  बफकि 

ऩरयस्थथती फदरण्मावाठी याज्माभध्मे वन २०१५-१६ भध्मे ‘जरमुक्त मळलाय’ अमबमान  
याफवलण्मात मेत आशे. 

वदय अमबमानाअॊतगयत ऩाणरोि वलकाव कामयक्रभाचा एकास्त्भक ऩध्दतीने वलय 
वलबागाच्मा वभन्लमाने ननमोजनफद्ध आयाखडा तमाय कयण्मात मेतो. गेल्मा ५ लऴायत 
याज्मात वलवलध मोजनाअॊतगयत जरवॊधायण काभाॊच्मा भाध्मभातून ऩाणी अडवलणे ल 
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स्जयवलणे मावाठी याफवलरेल्मा वलवलध प्रणारीभुऱे ऩाणी िॊचाईलय भात कयण्माव भदत 
झारी आशे. मा वलय कामयक्रभाची परशु्रती वलचायात घेऊन 'जरमुक्त मळलाय' 
अमबमान प्रबालीऩणे याफवलण्माचा ननणयम याज्म ळावनाने घेतरा. वऩण्माचे ऩाणी ल 
वऩकाव वॊयक्षषत मवॊचन देण्माची वुवलधा उऩरब्ध करून देणे शा वदय अमबमानाचा 
भुख्म उ्ेळ आशे. 

'जरमुक्त मळलाय' अमबमानाॊतगयत िॊचाईग्रथत गालाॊभध्मे वलकें टित ऩाणीवाठा 
कयण्मावाठी भदृ ल जरवॊधायणाचे वलवलध उऩचाय अग्रक्रभाने याफवलण्मात मेत आशेत. 
जवे की, भदृ वॊधायणाचे वलय षेबत्रम उऩचाय, जरवॊधायणाचे वलवलध नारा उऩचाय, 
वलशीय ऩुयबययण, नदी नारे जोडणे, नारे ल नद्मा मातीर गाऱ काढून ऩाणीवाठा 
ऩुनयजीवलत कयणे इ. वलय काभे भदृवॊधायण वलबाग, डी.ऩी.डी.वी., आभदाय  ननधी, 
खावदाय ननधी, काऩोयेि षेत्र ननधी (CSR), वॊथथाभापय त मभऱणाया ननधी ल 
रोकवशबाग मातून ऩुणय कयण्मात मेत आशे. 

भौजे-कयड ेगाव : स्स्थती व तनवड 

‘जरमुक्त मळलाय’ अमबमानाॊतगयत ननलडरेरे भौज-कयडे, ता.मळरूय, स्जल्शा-
ऩुणे शे गाल ऩुणे-अशभदनगय शामले ऩावून दक्षषणेकडे मळरूय ऩावून १२ फक.भी 
अॊतयालय आशे. गालाचे बौगोमरक षेत्र २८०० शेक्िय अवून रागलडी रामक षेत्र 
१४५० शेक्िय आशे. वयावयी ऩजयन्मभान ५१५ मभमभ आशे. शे गाल अलऴयण प्रलण 
षेत्रात भोडते. गालाच्मा वीभेरगत कोणतीशी नदी अथला मवॊचनाची व्मलथथा नाशी. 
शे गाल मळरूय तारुक्मातीर बौगोमरकदृष्ट््मा वलायत उॊचालयीर गाल आशे. त्माभुऱे 
चावकभान आणण डड ॊबे कारला शाकेच्मा अॊतयालय अवूनशी मा मोजनाॊचा राब गालारा 
मभऱलून देणे स्जकयीचे शोते. तेथीर ग्राभथथाॊना ळेतीवाठी केलऱ ऩालवाच्मा ऩाण्मालय 
अलरॊफून याशले रागत अवे ल केलऱ चायच भटशने ळेती कयता मेत अवे.  

गालाभध्मे खयीऩ शॊगाभाध्मे भूग, फाजयी शी प्रभुख वऩके प्राधान्माने घेतरी 
जातात. तवेच वलशीयीवायखी वुवलधा उऩरब्ध अवरेल्मा ळेतकऱमाॊच्मा ळेतात बाजीऩारा 
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अल्ऩ प्रभाणात घेतरा जात अवे. यब्फी शॊगाभाभध्मे ज्लायी, शयबया ल काॊदा शी वऩके 

भुख्मत्ले करुन घेतरी जात तवेच बाजीऩारा ल इतय ऩीके अल्ऩ प्रभाणात घेतरी 
जात अवे. उन्शाऱी शॊगाभात अल्ऩ प्रभाणात चाया ऩीके घेतरी जात. तवेच मा 
गालाचे कोयडलाशू पऱऩीकाचे रागलड षेत्र वुभाये ६६.७० शेक्िय आशे. 

अशबमानाऩुवी गावात झारेरी काभे :  

अ.क्र. मांत्रणा काभार्ा प्रकाय 
अशबमानाऩुवी झारेरी काभे 

बौततक 
आर्थचक 
(राख) 

TCM 

(श.घ.भी.) 

१ 

कृऴी वलबाग 
 

कॊ ऩाियभेंि फॊडीग ४१३ शे.  २५.६० १८५.८५ 

२ वरग वभतय चय २५ शे.  १.९० ४.२५ 

३ भाती नारा फाॊध २५ ७८.०० ३०० 

४ मवभेंि नारा फाॊध १ ८.७५ १६ 

५ 
मव.ना.फाॊ. 
खोरीकयण 

० ० ०.०० 

६ गाऱ काढणे ६ ३.५० २४.०० 

७ 
रघु 

ऩािफॊधाये 
मवभेंि नारा फाॊध ० ०. ० ० 

८ 
बुजर 
वलेषण  

रयचाजय ळाफ्ि ० ०.०० ०.००  

९ रोकवशबाग गाऱ काढणे ० ०.०० ०.०० 

एकूण - ११७.७५ ५३०.१ 

 

 जरमुक्त  मळलाय अमबमान याफवलण्माऩूली भौजे-कयड े गालात लयीर तक्त्माभध्मे 

दळयवलरेरी ऩाणरोिाची काशी काभे वलवलध ळावकीम मॊत्रणाद्लाये याफवलण्मात आरेरी शोती. 
भात्र गालाच्मा ऩाण्माची एकूण गयज ल वऩकाॊवाठी वयॊक्षषत मवॊचन ऩाणी मावाठी शी वलय काभे 
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आलश्मकतेनुवाय ऩुयेळी नव्शती. त्माभुऱेच मा गालात जरमुक्त मळलाय अमबमानाद्लाये 

गालाच ेऩाणरोि षेत्र अधधक वलथतायीत कयण्माची गयज ननभायण झारी शोती.  

त्माचफयोफय ‘जरमुक्त मळलाय’ अमबमानाअॊतगयत गालाॊची ननलड कयण्मावाठी 
काशी ननकऴ आशेत. त्मानुवाय वन २०१३-१४ ल २०१४-१५ भध्मे गालाची आणेलायी 
५० ऩैवे ऩेषा कभी शोती, वन २०१३-१४ भध्मे वऩण्माचे ऩाण्मावाठी गालात िॉकय 
चारु शोते तवेच गालच्मा ५० िक्के ऩेषा जाथत षेत्रालय ऩाणरोिचे उऩचाय ऩुणय झारे 
आशेत. मा वलय ननकऴाॊच्मा आधाये वन २०१५-१६ भध्मे भौजे-कयडे गालाची अमबमान 

अॊतगयत ननलड कयण्मात आरी शोती. 

वदय गालाची ननलड झाल्मानॊतय ग्राभऩॊचामत वदथम, ग्राभथथ, ळेतकयी ल 
भटशरा फचत गि तवेच ळावनाच्मा वलवलध मॊत्रणा माॊनी एकत्रीतऩणे  मळलाय पेयी 
काढरी. तवेच वभन्लमाने प्रथतावलत काभाॊचा आयाखडा तमाय करून त्माव 
ग्राभवबेत भॊजुयी घेतरी. मा अमबमानाभध्मे गालाचा रोकवशबाग खुऩ भशत्लाचा 
भानरा जातो. भा. श्री. फाफुयाल ऩाचणे वाशेफ, आभदाय, मळरूय-शलेरी भतदाय 
वॊघ माॊनी मवभेंि नारा फाॊध काभाच्मा ळुबायॊब करून ‘जरमुक्त मळलाय’ 
अमबमानाव वुरूलात केरी. त्माटठकाणी त्माॊनी वबा घेऊन अमबमान मळथलीऩणे 
याफवलण्माफाफत भागयदळयन केल्माने उत्वपुय त रोकवशबाग मभऱारा. 

अांभरफजावणी प्रक्रक्रमा : 

1. तनमोजन आयाखडा : गालची रोकवॊख्मा ल जनालयाॊची वॊख्मा माचा वलचाय करुन 
वऩण्मावाठी रागणाये ऩाणी ल वऩकाॊवाठी वॊयक्षषत मवॊचनाचे ऩाणी मावाठी गालाची 
एकूण ऩाण्माची गयज काढण्मात आरी. गालात अमबमानाऩुली झारेल्मा भदृ ल 
जरवॊधायण काभाभुऱे अडवलरेरे ऩाणी तवेच नवलन प्रथतावलत काभाद्लाये 
अडवलण्माचे ऩाणी मावाठी भदृ ल जरवॊधायणाचे आलश्मक उऩचाय माचा ताऱेफॊद करून 
गालचा ननमोजन आयाखडा तमाय केरा गेरा. 
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2. ववववध मांत्रणाांर्ा सहबाग : गालाभध्मे अमबमानाॊतगयत काभाचे ननमोजन 
कयण्मावाठी गालचे वयऩॊच माॊच्मा अध्मषतेखारी वलळेऴ ग्राभवबेचे आमोजन 
कयण्मात आरे शोते. त्माभध्मे कृऴी वशाय्मक माॊनी गालाचा ननमोजन आयाखडा 
तमाय करून वादय केरा. मालेऱी वलवलध मॊत्रणाॊचे (कृऴी वलबाग, छोिे ऩािफॊधाये 
वलबाग (स्ज.ऩ.), जरवॊधायण वलबाग, बूजर वव्शेषण, लन वलबाग, ग्राभीण 
ऩाणी ऩुयलठा वलबाग इ.) अधधकायी/कभयचायी ल थथाननक प्रनतननधी उऩस्थथत शोते. 
वफॊधीत प्रथतालाफाफत ववलथतय चचाय करून आयाखड्माव वलायनुभते ग्राभवबेभध्मे 
भॊजुयी घेण्मात आरी.   

3. रोक सहबाग: गालातीर प्रत्मेक लमोगािातीर थत्री ल ऩुरूऴ माॊनी वदय 
अमबमानाभध्मे वशबाग घेतल्माचे धचत्र मा गालाभध्मे आऩणाव ऩशालमाव मभऱते. 
माभध्मे श्री बैयलनाथ वलदमारम मेथीर प्राथमभक ल भाध्ममभक ळाऱेतीर वलद्माथी, 
मळषक ल भान्मलय ग्राभथथ माॊनी जरवाषयता प्रबात पेयीचे आमोजन करून 
जनजागतृी केरी. तवेच गालातीर फचत गि ल भटशराॊचा वशबागाफाफत गिातीर 
प्रनतननधीळी वॊलाद वाधरा अवता, फाराजी फचत गि, भातोश्री फचत गि, 
जमभल्शाय ळेतकयी फचत गि, चाॊदणी चौक ळेतकयी फचत गि, बैयलनाथ फचत 
गि ल इतय गिाॊनी मा अमबमानात उत्वपुय त वशबाग घेतल्माचे टदवून मेते. मा वलय 
गिाॊनी थलत: घयोघयी जाऊन अमबमानाची जनजागतृी केरी. वलवलध वॊथथाॊचे 
ऩदाधधकायी, प्रगतळीर ळेतकयी माॊनी वलवलध उऩचायाफाफत उदा. गाऱ काढणे, 
लनयाई फॊधाये, भूरथथानी जरवॊधायण, फीफीएप मॊत्राद्लाये ऩेयणी, याष्ट्रीम कृवऴ 
वलकाव मोजनेअॊतगयत भदृ नभुने काढणे इ.  वलऴमी भागयदळयन करून वॊफॊधीत 
काभावाठी वलय ग्राभथथाॊचा वशबाग मभऱवलरा.  

4. अशबमानाभधे ऩाणरोटार्ी झारेरी काभे:  

 भदृ व जरसांधायण काभे  
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अ.क्र. मांत्रणा काभार्ा प्रकाय 
सन २०१५-१६ भध्मे ऩुणच झारेरी काभे 

बौततक 
आर्थचक 
(राख) 

TCM 

(श.घ.भी.) 

१ 

कृऴी वलबाग 
 

कॊ ऩाियभेंि फॊडीग ४३५ शे. २४.०८ १९५.७५ 

२ वरग वभतय चय 
१८.५० 
शे. 

३.१३ १६.६५ 

३ भाती नारा फाॊध १० ३२.७८ १२०.०० 
४ मवभेंि नारा फाॊध ५ ३६.०० 

११०.०० 
५ 

मव.ना.फाॊ. 
खोरीकयण 

५ ६.२० 

६ गाऱ काढणे १८ ९.०२ ५४.०० 

७ 
रघु 

ऩािफॊधाये 
मवभेंि नारा फाॊध २ २०.४१ ८०.०० 

८ 
बुजर 
वलेषण  

रयचाजय ळाफ्ि १८ ९.०७ ० 

९ रोकवशबाग गाऱ काढणे ५ ३.१८ १०.०० 
एकूण - १४३.८७ ५८६.४० 

 

वन २०१५-१६ मा आधथयक लऴायभध्मे भौजे-कयडे गालात लयीर तकत्मातीर 

नभुद तवेच वलवलध मॊत्रणाभापय त एकूण ३५ काभे कयण्मात आरी. त्माभध्मे वरग 
वभतय चय, कॊ ऩाियभेंि फॊडीॊग, भाती नारा फाॊध इ. काभे कयण्मात आरी. 
त्माचफयोफय प्राभुख्माने ऩूली न झारेरी मवभेंि नारा फाॊध ल खोरीकयण, गाऱ काढणे, 
ओढा खोरीकयण ल रूॊ दीकयण, रयचाजय ळाफ्ि, इ. काभे भोठ्मा प्रभाणात कयण्मात 
आरी. त्माभुऱे गालारा ५८६.४० टिवीएभ (ऩूलीचा ५३०.१) इतका अधधकचा ऩाणीवाठा 
उऩरब्ध झारा. तवेच बूजर ऩातऱीभध्मे वाधायणऩणे ५ पुिाने लाढ शोऊन मवॊचन 
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षभतेत लाढ झारी. माभध्मे वलवलध मॊत्रणाॊनी वभन्लमाने केरेरी काभे वुध्दा 
उल्रेखनीम अवल्माचे थऩष्ट्ि टदवून मेते.  
 

गावच्मा वऩक ऩध्दतीभध्मे झारेरा फदर : 

अ) खयीऩ हांगाभ    

ऺेत्र हेक्टय - उत्ऩादन क्रकरो/हेक्टय 

अ.क्र. वऩक 
ऩुवीर्ी स्स्थती (२०१३-

१४) 
सन २०१६-१७ र्ी स्स्थती 

ऺेत्र उत्ऩादकता ऺेत्र उत्ऩादकता 
१ फाजयी २८५ ९३०.४३ २७० ८३६.२० 
२ भुग ४५० १२५३.३ ३९० २४५.६६ 
३ तूय २७ ६६६.८७ ० ० 
४ बाजीऩारा ४८ २०५१४ ८२. ५० २७३२५  
५ पऱवऩके ३५ ३५७० १०२. ५० ५७८०  
६ चाया वऩके ४०  १७७९०    ७०.४०  २१४१०   

एकूण ८८५.०० ४४७२४.६ ९१५.४० ५५५९६.८६ 
 

लयीर तकत्माभध्मे दळयवलल्मानुवाय जरमुक्त मळलाय अमबमानाॊतगयत झारेल्मा 
काभाभुऱे उऩरब्ध झारेल्मा ऩाण्माभुऱे गालातीर ऩायॊऩारयक ऩीक ऩध्दतीत फदर 

शोऊन नगदी वऩके, बाजीऩारा ल पऱऩीकाॊकड ेभोठ्मा प्रभाणात लऱरे आशेत अवे 
टदवून मेते. तवेच ऩुलीच्मा २०१३-१४ च्मा स्थथतीच्मा तुरनेत अमबमानाभध्मे 
झारेल्मा काभाभुऱे वन २०१६-१७ भध्मे वऩक षेत्र ल त्माऩावून मभऱणाऱमा 
उत्ऩादकतेभध्मे भोठ्मा प्रभाणात लाढ झाल्माचे टदवून मेते. माभुऱे जाथत 
उत्ऩादकता मभऱाल्माने गालातीर ळेतकऱमाॊचा आधथयक थतय उॊचालण्माव भदत 
झारी आशे.  
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फ) यब्फी हांगाभ :  

   ऺेत्र हेक्टय - उत्ऩादन क्रकरो/हेक्टय 
अ.क्र. वऩक सन २०१३-१४ सन २०१६-१७ 

  ऺेत्र उत्ऩादकता ऺेत्र उत्ऩादकता 
१ ज्लायी ९५० ३९८.०० ९३०  २६५.५७ 
२ शयबया ३ ३७८.८० १०२ १०४१.७ 
३ काॊदा ३६० २४३५७ ४६५ २५४०५ 
४ गशू १० 1९६३ ३२ २६७०.२० 
 एकूण १३२३ २७०९६.८ १५१९  २९३८२.४७ 

  

लयीर तक्त्मालरुन यब्फी शॊगाभातशी गशु, ज्लायी, शयबया इ. वऩकाॊना वॊयक्षषत 

मवॊचन मभऱाल्माने मा वऩकाॊच्मा उत्ऩादकतेत लाढ झारेरी टदवून मेते. ऩूलीच्मा 
तुरनेत शयबया, काॊदा ल गशू मा वऩकाच्मा षेत्रात ल उत्ऩादकतेत भोठ्मा प्रभाणात 

लाढ झाल्माचे टदवून मेते. अमबमानाऩुली वन २०१३-१४ भध्मे यब्फी शॊगाभातीर 
वऩकाॊना लाढीच्मा अलथथेत ल दाने बयण्माच्मा काऱात ऩाण्माचा ताण जाणलत 
शोता. ऩयॊतु अमबमानाभध्मे झारेल्मा काभाभुऱे बूगबायतीर ऩाणी ऩातऱीत लाढ 
झारी ल ऐन ऩीक लाढीच्मा कारालधीत वॊयक्षषत ऩाणी उऩरब्ध झारे. त्माभुऱे 
वऩकाॊच्मा उत्ऩादकतेत लाढ झाल्माची टदवून मेते.   

क) टँकय ऩाणी ऩुयवठा : 

अ.क्र. वषच 
टँकय 
सांख्मा 

टँकय पेयी सांख्मा भहहना 

१ २०१३-१४ १ ३ एवप्रर ल भे 

२ २०१५-१६ १ ५ 
भाचय, एवप्रर ल 

भे 
३ २०१६-१७ ० ० ० 
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लयीर तक्त्माभध्मे दळयवलल्मानुवाय वन २०१३-१४ ल २०१५-१६ भध्मे भाचय ते 
भे मा कारालधीत वदय गालात िॉकयद्लाये ऩाणी ऩुयलठा केरा जात शोता. ऩयॊत ु
जरमुक्त मळलाय अमबमानाॊतगयत झारेल्मा काभाभुऱे बूगबायतीर ऩाणी ऩातऱी लाढून 
वन २०१६-१७ भध्मे गालाचे िॉकय ऩुणयऩणे फॊद झारे आशेत.  

त्माचफयोफय ‘जरमुक्त मळलाय’ अमबमानाच्मा जनजागतृीभुऱे उऩरब्ध ऩाण्माचा 
मोग्म लाऩय कयण्मावाठी वॊयक्षषत मवॊचन वुवलधा जवे की, टठफक, तुऴाय ल ळेततऱे 
माकडे ळेतकऱमाॊभध्मे भोठ्मा प्रभाणात कर लाढल्माचे टदवत आशे. तवेच रोकवशबाग 
ल वलवलध मॊत्रणाॊच्मा भाध्मभातून जरमुक्त मळलाय अमबमानाॊतगयत झारेल्मा प्रत्मष 
षेत्रीम काभाभुऱे (वरग वभतय चय, कॊ ऩाियभेंि फॊडड ॊग, मवभेंि नारा फाॊध-
खोरीकयण, गाऱ काढणे, ऩाझय तराल दरुूथती, रयचाजय ळाफ्ि इ.) मवॊचन षेत्रात 
बयील लाढ झाल्माने वलशीय ल फोअयलेर माॊच्मा ऩाणी ऩातऱीत लाढ झाल्माचे टदवून 
मेते. तवेच ऩाण्माची ऩातऱी टिकलुन ठेलण्मावाठी वलय ग्राभथथाॊनी मभऱून माऩुढे 
कोठेशी फोअयलेर घेणाय नवल्माचे वलायनुभते ठयवलरे आशे. मालरून अवे टदवून मेते 
की, गालातीर ग्राभथथाॊचा, रोकप्रनतननधीॊचा ल वलवलध ळावकीम मॊत्रणाचा वभन्लम 
घडून आल्माव भौजे-कयडे वायखे मळथली गाल उदमाव मेऊ ळकते.  

परतनष्ऩती :  

१. भौजे कयडे गालाभध्मे ग्राभथथाॊनी ल रोकप्रनतननधीॊनी ऩाण्माफाफतीत थलमॊऩुणय 
शोण्माचा ननणयम घेतल्माने जरमुक्त मळलाय अमबमान प्रबालीऩणे याफवलता आरे. 

२. ळावकीम मॊत्रणेचा भोठ्मा प्रभाणात वशबाग ल रोकाॊचा उत्वपुय त प्रनतवाद 
माभुऱे वलय काभे उत्कृष्ट्िरयत्मा ऩुणय कयता आरी. 

३. गालातीर वलय घिकाॊनी एकबत्रत मेलून वभन्लमान ेल रोकवशबागातून उत्कृष्ट्ि काभे 

केरी आशेत. उदा. ळेतकयी गि, भटशरा फचत गि, रोकप्रनतननधी, वलद्माथी, 
लमथकय व्मक्ती इ.  
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४. वलायत भशत्लऩूणय अवे ऩाण्माचे अॊदाजऩत्रक तमाय कयण्मात आरे. माभध्मे 
गालावाठी एकूण ऩाण्माची गयज, ऩजयन्मभान ल षेत्रीम काभे मा फाफी वलचायात घेलून 

त्मानुवाय ननमोजन आयाखडा तमाय कयण्मात आरा शोता. 

५. अमबमानाभुऱे बूगबायत ऩाणी भुयवलल्माने ऩाणी ऩातऱीत लाढ झारी. माभुऱे गालातीर 

वऩकाॊखारीर षेत्र ल ऩीक उत्ऩादकता मात लाढ घडून आरी. ऩमायमाने ळेतकऱमाॊचे उत्ऩन्न 
लाढण्माव भदत झारी. तवेच ळेती आधारयत व्मलवामशी लाढीव रागरे. 

थोडक्मात जरमुक्त मळलाय अमबमानाॊतगयत वलवलध ळावकीम मॊत्रणाॊचा वभन्लम, 
रोकप्रनतननधी ल ग्राभथथाॊचा उत्वपुय त वशबाग माद्लाये िॊचाईग्रथत गालाॊभध्मे भुफरक 

ऩाणीवाठा ननभायण कयता मेतो. त्माआधाये गालातीर मवॊधचत षेत्र, कृऴी उत्ऩादन ल 

उत्ऩन्नात लाढ घडलून गालाचा वलाांधगण ल ळाश्लत वलकाव वाध्म कयता मेऊ ळकतो शे भौजे-
कयड ेगालालरुन थऩष्ट्ि शोते.  

सांदबच : 
१. जरमुक्त मळलाय अमबमान, जरवॊधायण वलबाग, ळावनननणयम टद. ५/१२/२०१४. 

२. भदृ वॊधायण ल ऩाणरोि षेत्र व्मलथथाऩन, भशायाष्ट्र याज्म माॊचा अशलार. 

३. वकाऱ लतृ्तऩत्र (फातभी), ऩुणे  स्जल्शा, टद. २२ जानेलायी २०१६. 

४. रोकभत लतृ्तऩत्र (फातभी), ऩुणे स्जल्शा, २०१६. 

५. www.wikipedia.com  

 


