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संिश    मािहती 
 
चं परू िज हयातील मौजा आकापरुयेथीलस.नं. 241, 242, 117, 114, 112, 111 आराजी2.40हे. आर.करीता सदर 

ताव वाळु उ खनना या टीने पय वरण िवषयक मा यते करीता तयार कलेले आहे. पय वरण, वन व वातावरिणय 
बदल मं ालय, मुंबई. यां या िदनांक. 14/09/2016 या तरतुदी नसुार 0 ते 05 हे टर े फळ असले या रेती घाटास 
पय वरण िवषयक मा यता घे याकरीता जनसनुावणी घे यात येत आहे. याकरीता रा य तरीय पय वरण सिमतीकडे 
पय वरण िवषयक मा यते करीता, अज सादर कर यात येत आहे. तािवत वाळू घाटाचे े  सव ऑफ इंिडया 
टोपीशीट : P 55 पी / 12 आिण अ ांश 20°3'51.90"N - 20°3'50.47"N आिण रेखांश 79°42'20.71"E - 
79°42'19.31"E. असेआहे. 
वाळु हे गौण खिनज बांधकामाचा टने अं यात मह वाचे असनु ईमारत बांधकाम कर याकरीता अ यंत आव यक व 
जा तीत जा त मागणी असलेले गौण खिनज आहे. वाळुची कठीणता व िटकाउपणा जा त अस याने हे मु यता र ते व 
इतर बांधकामात मोठया माणात वापर या जाते. 

तावीत मौजा आकापुर हा रेती घाट उमानदीवर तावीत असनू वरील माणे स.नं. लगतचे नदी पा ातनु वाळुची 
उ खनन तावीत आहे. सदर रेती घाटातनु रेतीचे उ खनन हे मनु या  वारे फावडे आिण घमेले वाप नच करावयाचे 

तावीत आहे. तसेच वाहतकु कर याकरीता ॅ टर कवा िट परचा उपयोग करीत असतांना यात रेतीचे भरण सु दा 
मनु य बळा ारे केला जाईल, वाळु िनसगत: शैल अस याने ि ल ग, ला ट ग चा वापर केला जाणार नाही. सदर रेती 
घाटातनु वष 2020-21 म ये 7420 ास रेतीचे उ खनन तावीत असनु पय वरण िवषयक मा यता ा त झा यावर 
िललावा ारे उ खननास परवानगी दे यात येईल. याकरीता खाणकाम योजना विर ठ उपसंचालक, भुिव ान व खिनकम 
संचालनालय िवभाग यांचा कडुन मा यता दान कर यात आलेली आहे. िदनांक. 15 जानेवारी 2016 रोजी या पय वरण 
िवभागाचा अिधसचुने नसुार क प बी 2 या वगवारीत मोडत अस याने संपुण क पाकरीता पुव यवहायता अहवाल 
पय वरण  ाव थापिकय योजना तयार कर यात आलेली असनू रा य तरीय सिमतीकडे सादरकर यात येत आहे. रेती 
घाटातनु रेतीचे उ खनन हे मनु या  वारे फावडे आिण घमेले वाप नच करावयाचे तावीत आहे. तसेच वाहतकु 
कर याकरीता ॅ टर कवा िट परचा उपयोग करीत असतांना यात रेतीचे भरण सु दा मनु य बळा ारे केला जाईल, वाळु 
िनसगत: शैल अस याने ि ल ग, ला ट ग चा वापर केला जाणार नाही. सदर रेती घाटातनु वष 2020-21 म ये 7420 

ास रेतीचे उ खनन तावीत असनु पय वरण िवषयक मा यता ा त झा यावर िललावा ारे उ खननास परवानगी 
दे यात येईल. याकरीता खाणकाम योजना विर ठ उपसंचालक, भुिव ान व खिनकम संचालनालय िवभाग यांचा कडुन 
मा यता दान कर यात आलेली आहे. िदनांक. 15 जानेवारी 2016 रोजी या पय वरण िवभागाचा अिधसचुने नसुार 

क प बी 2 या वगवारीत मोडत अस याने संपुण क पाकरीता पुव यवहायता अहवाल पय वरण  ाव थापिकय 
योजना तयार कर यात आलेली असनू रा य तरीय सिमतीकडे सादरकर यात येत आहे.. 

सारणी : थवीत थळाचीठळकवैिश ठे 

अ. . तपशील मािहती 
A. क पाचे व प आकापुर रेतीघाट 
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B. क पाचाआकार 
1. उ खनन े फळ 2.40 हे.आर 
2. तािवतउ पादन मता 4240 ास/वा षक 
C थळाचेतपशील 
1. गाव आकापुर 
2. तालकुा मलु, 
3. िज हा चं परू 
4. रा य महारा  
5. अ ांशवरेखांश 

 
 
 
 
 
 

 

िसमा बद ु अ ांश रेखांश 
1  20° 3'51.90"N  79°42'20.71"E 

2  20° 3'43.31"N  79°42'31.05"E 

3  20° 3'41.89"N  79°42'29.66"E 

4  20° 3'50.47"N  79°42'19.31"E 
 

6. टोपोशीट मांक. 55P/12 
D े ाचीपय वरणताळमेळ 
1. नदी/जलाशय उमा नदी आहे. 
2. जवळचेगाव/िज हा खिनप ा े  हे आकापुर पासनू चे अंतर 2.6 िक.मी. आहे 
3. जवळचेरे वे टेशन जवळचे रे वे टेशन हे मलु,रे वे टेशन असनु 5.30  िक.मी. अंतरावर 

आहे 
4. जवळचेिवमाणतळ जवळचे िवमाणतळ चं परू, ला, 51.24 िक.मी दि नेला आहे. 
5. रा याचािसमा रा या लगत या िसमा नाही. 
6. भुकंपाचेिवभाग नाही. 
D खच चातपशील 

1. ऑफसेट ाईज Rs. 45,39,600/- 
E क पासाठीआव यकबाबी 
1. पा याचीआव यकता 2.10 KLD 
2. इंधनाचीआव यता N/A 
3. मणु यबळाचीआव यता 08 (कुशलआिण अकुशल य ती) 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- आकापरु, मौजा आकापरु येथीलस.नं. 241, 242, 117, 114, 112, 111 आराजी 2.40 हे. 
आर. तालकूा – मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 
थान (नकाशे दशिवत सामा य थान, िविश ट थान आिण क प सीमा आिण क प लेआउट)

 

पाणी आिण इतर याची उपल धता 

तावीत क पात पा याची िनयमीत आव यकता 2.10 KLD.असनु मौजा आकापरु येथे परुवठा कर याचे साधन 
आहे. पा या या आव यकतेचा तपशीलखालीिदलाआहे. 

तपशील: पा याचीमागणी 
S. No. तपशील माण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.60 
2. धुळ दडप यासाठीपा याची फवारणी 0.50 
3. ीन बे ट / वृ ारोपण 1.00 
Total 2.10 

 

 पय वरण यव थापनाचे िनयोजन 

अ.
. 

पय वरणी
य मापदंड  

ि याकलाप भाव ईएमपी / शमन उपायांचे भिव यवाणी  

1. जल खाणकाम कवा 
वाळूचे िन कषण 

वाहात बदल 
खोलीत वाढ के याने 

वाहाची गती वाढू शकते 
पृ ठभाग पा याची 
गणुव ा आिण भजूल 
गणुव ेत बदल घाण 
पाणी ाव 

कोणतेही िवचलन तािवत नाही. वाहाचे माण, 
पृ ठभाग जलिव ान आिण भजूल णालीवर 
कोणताही ितकूल पिरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 0.5 मीटर खोलीपुरती मय िदत ठेवले 
जाईल, यामळेु नदी या वाहात जा त बदल होणार 
नाही. 
पोटबल टॉयले स वापरली जातील; यामळेु कोणतेही 
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सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  खनन ि याकलाप, 
वाहने वा ॅ टर 
हालचाली ारे 
वाळूची वाहतकू 
खिनज लोड करणे 
आिण उतारणे 

या पसरले या धळू 
िन मतीमळेु मानवी 
आरो यावर ितकूल 
पिरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साच याने 
टोमेटल िनदशांक कमी 

केला जाऊ शकतो. 

सीपीसीबी या मागदशक सचूनांनसुार ीन बे ट 
आवारात िवकिसत केला जाईल. 
कामगारांना ड ट मा क दान केला जाईल. क या 
र यावर िनयिमत पाणी शपडणे. क / िट परचा 
एकसमान वेग राख यासाठी र ते सपाटीकरण केले 
जाईल. र यावर येणा या कचा वेग मय िदत असेल 
आिण वाहतुकी या वेळी साम ीचे आवरण असेल. 
ओ हरलो डग टाळले जाईल.  

3. वनी खाण थळापासनु 
जवळपास या 
र यावर रहदारी. 

वाहनां या रहदारी आिण 
खाणकामां या 
कारणामळेु आवाज 
िन मती 

आवाजाचे िनयिमतपणे परी ण केले जाईल. वाहतकू 
वाहनांिशवाय इतर कोण याही उपकरणांना परवानगी 
िदली जाणार नाही. कंपन आिण आवाज कमी 
कर यासाठी वाहनांची यो य देखभाल केली जाईल. 
कामगारांना इअर मफ दान केले जातील.  

4. जागा 
 

वाळू उ खनन व 
वाहतुक 

नदी या पा ात 
जा याकरीता र याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू 
होऊ शकते. 
नदीकाठावरील  जमीन 
सपाट करणे आिण वाळू 
उपस यामळेु 
पय वरणीय. 
र ता या नेटवकमळेु 
पृ ठभाग िबघडणे 

नदी या ं दी या १/ 4 मी नदी या काठापासनु कमी 
सरु ीत अंतर सोडले जाईल (शा वत वाळू उ खनन 
मागदशक सचूना नसुार) खाणकाम परवानगी पे ा 
जा त होणार नाही. 
नदीकाठापयत जाणा या र यांची नासधसु  टाळले 
जाईल आिण उताराची देखभाल केली जाईल. 

5. इकोलॉजी  वाळु उ खनन व 
वाहतुक 

अ प-कालावधीचा ास, 
वनीमळेु व यजीवांना 
ास 

पिरसरावर पिरणाम 
होईल. 

नदीकाठाजवळील ीन बे ट / समदुाय वनीकरण 
अ ोच रोड बारीक धलुीकण उ सजनास ितबंिधत 
करेल. 

6. वाहतुकीची 
प दत  

वाहनां या सं येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ के याने 
पय वरणावर िवपिरत 
पिरणाम होईल. 

क पात पुरेसे र ते आिण पािकग या सहा याने 
वाहन वाहतुकीचे िनयमन केले जाईल. 
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सामािजक दािय - (CSR) 

        रेती उ खनन के याने पिरसरातील वातावरणात बदल हो याची श यता अस याने यावर िविवध 

उपाययोजना कर यात येतात. वाळु/रेती िनगती सधुारीत धोरण िदनांक 3/09/2019 रोजी नसुार 

रेतीघाट तािवत असले या ामपंचायतीना अनषंुगीक िवकास कामे कर याकरीता िनधी पुरवठा 

कर याची तरतुद कर यात आलेली आहे. ामपंचायतीने रेती उ खननास परवानगी िद यास मा. 

िज हािधकारी यां या माफत िललावात  ा त होना या र कमेतनू वािम वधन वजा क न िश लक 

र कमेचा 25% पयत िनधी ामपंचायतीना दे याची तरतुद कर यात आलेली आहे. िललावाचा 

र कमेचा माणात ही र कम 10% ते 25% पयत देय असेल.  

   ामपंयातीना दे यात येणारा िनधी या या अधीन त ये या या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दु ती, र याचा दु ती तसेच इतर मलुभुत गरजा भागव याकरीता खच करणे आव यक आहे. 

तावीत धोरणानसुार रेतीघाट िललावात गे यास संबंिधत ामपंचयातीस िनधीदेय असेल. 

  
पय वरण संर ण उपाय सधुार यासाठी, िनयं ण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आहेत(EMP COST) 

अ. . तपशील र म 

1. पय वरण देखरेख (हवा, पाणी, माती, आिण आवाज) 45000/- 

2. र यावर पाणी शपडणे 40000/- 

3. र ता देखभाल दु ती 45750/- 

4. यावसाियक आरो  आिण सरु ा (Mobile Toilet) 

यय तीक सरु ेची साधणे 

137250/- 

5. ितरपाल 5000/- 

 एकुण 2,73,000/- 
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संिश    मािहती 
 
चं परू िज हयातील मौजा आ टायेथीलस.नं. 376, 377, 396, 397  आराजी 0.675  हे. आर.करीता सदर ताव वाळु 
उ खनना या टीने पय वरण िवषयक मा यते करीता तयार कलेले आहे. पय वरण, वन व वातावरिणय बदल मं ालय, 
मुंबई. यां या िदनांक. 14/09/2016 या तरतदुी नसुार 0 ते 05 हे टर े फळ असले या रेती घाटास पय वरण िवषयक 
मा यता घे याकरीता जनसनुावणी घे यात येत आहे. याकरीता रा य तरीय पय वरण सिमतीकडे पय वरण िवषयक 
मा यते करीता, अज सादर कर यात येत आहे. तािवत वाळू घाटाचे े  सव ऑफ इंिडया टोपीशीट : P 55 पी / 
12 आिण अ ांश 20°18'39.11"N20°18'38.79"N आिण रेखांश 79°120'43.40"E79°12'43.01"Eअसेआहे. 
वाळु हे गौण खिनज बांधकामाचा टने अं यात मह वाचे असनु ईमारत बांधकाम कर याकरीता अ यंत आव यक व 
जा तीत जा त मागणी असलेले गौण खिनज आहे. वाळुची कठीणता व िटकाउपणा जा त अस याने हे मु यता र ते व 
इतर बांधकामात मोठया माणात वापर या जाते. 

तावीत मौजा आ टा हा रेती घाट इरई नदीवर तावीत असनू वरील माणे स.नं. लगतचे नदी पा ातनु वाळुची 
उ खनन तावीत आहे. सदर रेती घाटातनु रेतीचे उ खनन हे मनु या  वारे फावडे आिण घमेले वाप नच करावयाचे 

तावीत आहे. तसेच वाहतकु कर याकरीता ॅ टर कवा िट परचा उपयोग करीत असतांना यात रेतीचे भरण सु दा 
मनु य बळा ारे केला जाईल, वाळु िनसगत: शैल अस याने ि ल ग, ला ट ग चा वापर केला जाणार नाही. सदर रेती 
घाटातनु वष 2020-21 म ये 1193 ास . 
रेतीचे उ खनन तावीत असनु पय वरण िवषयक मा यता ा त झा यावर िललावा ारे उ खननास परवानगी दे यात 
येईल. याकरीता खाणकाम योजना विर ठ उपसंचालक, भुिव ान व खिनकम संचालनालय िवभाग यांचा कडुन मा यता 

दान कर यात आलेली आहे. िदनांक. 15 जानेवारी 2016 रोजी या पय वरण िवभागाचा अिधसचुने नसुार क प बी 2 
या वगवारीत मोडत अस याने संपुण क पाकरीता पुव यवहायता अहवाल पय वरण िवव थापिकय योजना तयार 

कर यात आलेली असनू रा य तरीय सिमतीकडे सादर कर यात येत आहे.. 
सारणी : थवीत थळाचीठळकवैिश ठे 

अ. . तपशील मािहती 
A. क पाचे व प आ टारेतीघाट 
B. क पाचाआकार 
1. उ खनन े फळ 0.675  हे.आर 
2. तािवतउ पादन मता 1193 ास/वा षक 
C थळाचेतपशील 
1. गाव आ टा 
2. तालकुा भ ावती 
3. िज हा चं परू 
4. रा य महारा  
5. अ ांशवरेखांश िसमा बद ु अ ांश रेखांश 



रेती घाटाचे नाव :- आ टा , मौजा आ टा येथीलस.नं. 376, 377, 396, 397  आराजी 0.675  हे. आर. 
तालकूा – भ वती, िज हा – चं परू, महारा  
 

 
 
 
 
 
 

 

1  20°18'39.11"N  79°12'43.40"E 

2  20°18'40.43"N  79°12'42.23"E 

3  20°18'43.47"N  79°12'41.41"E 

4  20°18'45.78"N  79°12'41.54"E 

5  20°18'52.71"N  79°12'44.46"E 

6  20°18'52.88"N  79°12'43.97"E 

7  20°18'45.87"N  79°12'41.03"E 

8  20°18'43.43"N  79°12'40.91"E 

9  20°18'40.21"N  79°12'41.77"E 

10  20°18'38.79"N  79°12'43.01"E 
 

6. टोपोशीट मांक. 55P/12 
D े ाचीपय वरणताळमेळ 
1. नदी/जलाशय इरई नदीआहे. 
2. जवळचेगाव/िज हा खिनप ा े हेआ टा पासनूचेअंतर 1.8 िक.मी.दि णेसआहे 
3. जवळचेरे वे टेशन जवळचे रे वे टेशनहे वरोरा रे वे टेशन असनु 23.34 िक.मी. 

अंतरावरआहे 
4. जवळचेिवमाणतळ जवळचे िवमाणतळ मोरवा, चं परूला, 35 िक.मी दि नेला आहे. 
5. रा याचािसमा रा या लगत या िसमा नाही. 
6. भुकंपाचेिवभाग नाही. 
D खच चातपशील 

1. ऑफसेट ाईज Rs. 1277300/- 
E क पासाठीआव यकबाबी 
1. पा याचीआव यकता 2.80 KLD 
2. इंधनाचीआव यता N/A 
3. मणु यबळाचीआव यता 08 (कुशलआिणअकुशल य ती) 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- आ टा , मौजा आ टा येथीलस.नं. 376, 377, 396, 397  आराजी 0.675  हे. आर. 
तालकूा – भ वती, िज हा – चं परू, महारा  
 
थान (नकाशे दशिवत सामा य थान, िविश ट थान आिण क प सीमा आिण क प लेआउट)

 

पाणी आिण इतर याची उपल धता 

तावीत क पात पा याची िनयमीत आव यकता 2.80 KLD. असनु मौजा आ टा येथे परुवठा कर याचे साधन 
आहे. पा या या आव यक ते चातपशील खालीिदला आहे. 

तपशील: पा याचीमागणी 
S. No. तपशील माण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.80 
2. धुळ दडप यासाठीपा याची फवारणी 1.00 
3. ीन बे ट / वृ ारोपण 1.00 
Total 2.80 

 

पय वरण यव थापनाचे िनयोजन 

अ.
. 

पय वरणी
य मापदंड  

ि याकलाप भाव ईएमपी / शमन उपायांचे भिव यवाणी  

1. जल खाणकाम कवा 
वाळूचे 
िन कषण 

वाहात बदल 
खोलीत वाढ के याने 

वाहाची गती वाढू 

कोणतेही िवचलन तािवत नाही. वाहाचे 
माण, पृ ठभाग जलिव ान आिण भजूल 
णालीवर कोणताही ितकूल पिरणाम 



रेती घाटाचे नाव :- आ टा , मौजा आ टा येथीलस.नं. 376, 377, 396, 397  आराजी 0.675  हे. आर. 
तालकूा – भ वती, िज हा – चं परू, महारा  
 

शकते 
पृ ठभाग पा याची 
गणुव ा आिण भजूल 
गणुव ेत बदल घाण 
पाणी ाव 

होणार नाही. 
खाणकामांना 0.5 मीटर खोलीपुरती मय िदत 
ठेवले जाईल, यामळेु नदी या वाहात 
जा त बदल होणार नाही. 
पोटबल टॉयले स वापरली जातील; यामळेु 
कोणतेही सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  खनन 
ि याकलाप, 
वाहने वा ॅ टर 
हालचाली ारे 
वाळूची वाहतकू 
खिनज लोड 
करणे आिण 
उतारणे 

या पसरले या धूळ 
िन मतीमुळे मानवी 
आरो यावर ितकूल 
पिरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साच याने 
टोमेटल िनदशांक 

कमी केला जाऊ 
शकतो. 

सीपीसीबी या मागदशक सचूनांनसुार ीन 
बे ट आवारात िवकिसत केला जाईल. 
कामगारांना ड ट मा क दान केला जाईल. 
क या र यावर िनयिमत पाणी शपडणे. 

क / िट परचा एकसमान वेग राख यासाठी 
र ते सपाटीकरण केले जाईल. र यावर 
येणा या कचा वेग मय िदत असेल आिण 
वाहतुकी या वेळी साम ीचे आवरण 
असेल. ओ हरलो डग टाळले जाईल.  

3. वनी खाण 
थळापासनु 

जवळपास या 
र यावर 
रहदारी. 

वाहनां या रहदारी 
आिण खाणकामां या 
कारणामळेु आवाज 
िन मती 

आवाजाचे िनयिमतपणे परी ण केले 
जाईल. वाहतकू वाहनांिशवाय इतर 
कोण याही उपकरणांना परवानगी िदली 
जाणार नाही. कंपन आिण आवाज कमी 
कर यासाठी वाहनांची यो य देखभाल केली 
जाईल. 
कामगारांना इअर मफ दान केले जातील.  

4. जागा 
 

वाळू उ खनन 
व वाहतुक 

नदी या पा ात 
जा याकरीता र याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू 
होऊ शकते. 
नदीकाठावरील  जमीन 
सपाट करणे आिण 
वाळू उपस यामुळे 
पय वरणीय. 
र ता या नेटवकमळेु 

नदी या ं दी या १/ 4 मी नदी या 
काठापासनु कमी सरु ीत अंतर सोडले 
जाईल (“शा वत वाळू उ खनन मागदशक 
सचूना” नसुार) खाणकाम परवानगी पे ा 
जा त होणार नाही. 
नदीकाठापयत जाणा या र यांची नासधसु  
टाळले जाईल आिण उताराची देखभाल 
केली जाईल. 



रेती घाटाचे नाव :- आ टा , मौजा आ टा येथीलस.नं. 376, 377, 396, 397  आराजी 0.675  हे. आर. 
तालकूा – भ वती, िज हा – चं परू, महारा  
 

पृ ठभाग िबघडणे 
5. इकोलॉजी  वाळु उ खनन 

व वाहतुक 
अ प-कालावधीचा 

ास, वनीमळेु 
व यजीवांना ास 
पिरसरावर पिरणाम 
होईल. 

नदीकाठाजवळील ीन बे ट / समदुाय 
वनीकरण अ ोच रोड बारीक धलुीकण 
उ सजनास ितबंिधत करेल. 

6. वाहतुकी
ची प दत  

वाहनां या 
सं येत वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ के याने 
पय वरणावर िवपिरत 
पिरणाम होईल. 

क पात पुरेसे र ते आिण पािकग या 
सहा याने वाहन वाहतुकीचे िनयमन केले 
जाईल. 

 
                                        सामािजक दािय - (CSR) 

        रेती उ खनन के याने पिरसरातील वातावरणात बदल हो याची श यता अस याने यावर िविवध 

उपाययोजना कर यात येतात. वाळु/रेती िनगती सधुारीत धोरण िदनांक 3/09/2019 रोजी नसुार 

रेतीघाट तािवत असले या ामपंचायतीना अनषंुगीक िवकास कामे कर याकरीता िनधी पुरवठा 

कर याची तरतुद कर यात आलेली आहे. ामपंचायतीने रेती उ खननास परवानगी िद यास मा. 

िज हािधकारी यां या माफत िललावात  ा त होना या र कमेतनू वािम वधन वजा क न िश लक 

र कमेचा 25% पयत िनधी ामपंचायतीना दे याची तरतुद कर यात आलेली आहे. िललावाचा 

र कमेचा माणात ही र कम 10% ते 25% पयत देय असेल.  

   ामपंयातीना दे यात येणारा िनधी या या अधीन त ये या या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दु ती, र याचा दु ती तसेच इतर मलुभुत गरजा भागव याकरीता खच करणे आव यक आहे. 

तावीत धोरणानसुार रेतीघाट िललावात गे यास संबंिधत ामपंचयातीस िनधीदेय असेल.  

पय वरण संर ण उपाय सधुार यासाठी, िनयं ण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आहेत(EMP COST) 

अ. . तपशील र म 

1. पय वरण देखरेख (हवा, पाणी, माती, आिण आवाज) 45000/- 

2. र यावर पाणी शपडण े 40000/- 

3. र ता देखभाल दु ती 40750/- 



रेती घाटाचे नाव :- आ टा , मौजा आ टा येथीलस.नं. 376, 377, 396, 397  आराजी 0.675  हे. आर. 
तालकूा – भ वती, िज हा – चं परू, महारा  
 

4. यावसाियक आरो  आिण सरु ा (Mobile 

Toilet) यय तीक सरु ेची साधणे 

137250/- 

5. ितरपाल 5000/- 

 एकुण 2,78,000/- 

  

 

  



रेती घाटाचे नाव :- भादणु , मौजा भादणु , येथीलस.नं. 51, 59, 58, 236, 260, 261 आराजी 5.00 हे. आर. 
तालकूा – मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

संिश    मािहती 
 
चं परू िज हयातील मौजा भादणु ,येथीलस.नं. 51, 59, 58, 236, 260, 261आराजी5.00हे. आर.करीता सदर ताव 
वाळु उ खनना या टीने पय वरण िवषयक मा यते करीता तयार कलेले आहे. पय वरण, वन व वातावरिणय बदल 
मं ालय, मुंबई. यां या िदनांक. 14/09/2016 या तरतदुी नसुार 0 ते 05 हे टर े फळ असले या रेती घाटास पय वरण 
िवषयक मा यता घे याकरीता जनसनुावणी घे यात येत आहे. याकरीता रा य तरीय पय वरण सिमतीकडे पय वरण 
िवषयक मा यते करीता, अज सादर कर यात येत आहे. तािवत वाळू घाटाचे े  सव ऑफ इंिडया टोपीशीट : P 
55 पी / 12 आिण अ ांश 20°09'19.16"N - 20°09'19.17"Nआिण रेखांश 79°39'50.68"E - 
79°39'54.12"E.असेआहे. 
वाळु हे गौण खिनज बांधकामाचा टने अं यात मह वाचे असनु ईमारत बांधकाम कर याकरीता अ यंत आव यक व 
जा तीत जा त मागणी असलेले गौण खिनज आहे. वाळुची कठीणता व िटकाउपणा जा त अस याने हे मु यता र ते व 
इतर बांधकामात मोठया माणात वापर या जाते. 

तावीत मौजा भादणु हा रेती घाट उमानदीवर तावीत असनू वरील माणे स.नं. लगतचे नदी पा ातनु वाळुची उ खनन 
तावीत आहे. सदर रेती घाटातनु रेतीचे उ खनन हे मनु या  वारे फावडे आिण घमेले वाप नच करावयाचे तावीत 

आहे. तसेच वाहतकु कर याकरीता ॅ टर कवा िट परचा उपयोग करीत असतांना यात रेतीचे भरण सु दा मनु य बळा 
ारे केला जाईल, वाळु िनसगत: शैल अस याने ि ल ग, ला ट ग चा वापर केला जाणार नाही. सदर रेती घाटातनु वष 

2020-21 म ये 3534 ास रेतीचे उ खनन तावीत असनु पय वरण िवषयक मा यता ा त झा यावर िललावा ारे 
उ खननास परवानगी दे यात येईल. याकरीता खाणकाम योजना विर ठ उपसंचालक, भुिव ान व खिनकम संचालनालय 
िवभाग यांचा कडुन मा यता दान कर यात आलेली आहे. िदनांक. 15 जानेवारी 2016 रोजी या पय वरण िवभागाचा 
अिधसचुने नसुार क प बी 2 या वगवारीत मोडत अस याने संपुण क पाकरीता पुव यवहायता अहवाल पय वरण 

 ाव थापिकय योजना तयार कर यात आलेली असनू रा य तरीय सिमतीकडे सादर कर यात येत आहे. 
सारणी : थवीत थळा चीठळकवैिश ठे 
 

अ. . तपशील मािहती 
A. क पा चे व प भादणु  रेतीघाट 
B. क पा चा आकार 
1. उ खनन े फळ 5.00 हे.आर 
2. तािवत उ पादन मता 17668 ास/वा षक 
C थळाचेतपशील 
1. गाव भादणु  
2. तालकुा मलु, 
3. िज हा चं परू 
4. रा य महारा  



रेती घाटाचे नाव :- भादणु , मौजा भादणु , येथीलस.नं. 51, 59, 58, 236, 260, 261 आराजी 5.00 हे. आर. 
तालकूा – मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

5. अ ांशवरेखांश 
 
 
 
 
 
 

 

िसमा बद ु अ ांश रेखांश 
1  20° 9'19.16"N  79°39'50.68"E 

2  20° 9'35.35"N  79°39'49.03"E 

3  20° 9'35.35"N  79°39'52.49"E 

4  20° 9'19.17"N  79°39'54.12"E 
 

6. टोपोशीट मांक. 55P/12 
D े ाचीपय वरणताळमेळ 
1. नदी/जलाशय उमा नदी आहे. 
2. जवळचेगाव/िज हा खिनप ा े  हे भादणु  पासनू चे अंतर 2.6 िक.मी. आहे 
3. जवळचेरे वे टेशन जवळ चे रे वे टेशन हे मलु, रे वे टेशन असनु 5.30  िक.मी. अंतरावरआहे 
4. जवळचेिवमाणतळ जवळ चे िवमाणतळ चं परू,ला, 51.24िक.मीदि नेलाआहे. 
5. रा याचािसमा रा या लगत या िसमा नाही. 
6. भुकंपाचेिवभाग नाही. 
D खच चातपशील 

1. ऑफसेट ाईज Rs. 1,89,16,,500 /- 
E क पासाठीआव यकबाबी 
1. पा याचीआव यकता 3.10 KLD 
2. इंधनाचीआव यता N/A 
3. मणु यबळाचीआव यता 12 (कुशलआिणअकुशल य ती) 

 

. 

 



रेती घाटाचे नाव :- भादणु , मौजा भादणु , येथीलस.नं. 51, 59, 58, 236, 260, 261 आराजी 5.00 हे. आर. 
तालकूा – मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 
थान (नकाशे दशिवत सामा य थान, िविश ट थान आिण क प सीमा आिण क प लेआउट)

 

पाणी आिण इतर याची उपल धता 

तावीत क पात पा याची िनयमीत आव यकता  3.10 KLD. असनु मौजा भादणु  येथे परुवठा कर याचे 
साधन आहे. पा या या आव यकतेचा तपशील खाली िदला आहे. 

तपशील: पा याचीमागणी 
S. No. तपशील माण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.30 
2. धुळ दडप यासाठीपा याची फवारणी 1.80 
3. ीन बे ट / वृ ारोपण 1.00 
Total 3.10 

 

पय वरण यव थापनाचे िनयोजन 

अ.
. 

पय वरणी
य मापदंड  

ि याकलाप भाव ईएमपी / शमन उपायांचे भिव यवाणी  

1. जल खाणकाम कवा 
वाळूचे िन कषण 

वाहात बदल 
खोलीत वाढ के याने 

वाहाची गती वाढू शकते 
पृ ठभाग पा याची 
गणुव ा आिण भजूल 

कोणतेही िवचलन तािवत नाही. वाहाचे माण, 
पृ ठभाग जलिव ान आिण भजूल णालीवर 
कोणताही ितकूल पिरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 0.5 मीटर खोलीपुरती मय िदत ठेवले 
जाईल, यामळेु नदी या वाहात जा त बदल होणार 



रेती घाटाचे नाव :- भादणु , मौजा भादणु , येथीलस.नं. 51, 59, 58, 236, 260, 261 आराजी 5.00 हे. आर. 
तालकूा – मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

गणुव ेत बदल घाण 
पाणी ाव 

नाही. 
पोटबल टॉयले स वापरली जातील; यामळेु कोणतेही 
सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  खनन ि याकलाप, 
वाहने वा ॅ टर 
हालचाली ारे 
वाळूची वाहतकू 
खिनज लोड करणे 
आिण उतारणे 

या पसरले या धळू 
िन मतीमळेु मानवी 
आरो यावर ितकूल 
पिरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साच याने 
टोमेटल िनदशांक कमी 

केला जाऊ शकतो. 

सीपीसीबी या मागदशक सचूनांनसुार ीन बे ट 
आवारात िवकिसत केला जाईल. 
कामगारांना ड ट मा क दान केला जाईल. क या 
र यावर िनयिमत पाणी शपडणे. क / िट परचा 
एकसमान वेग राख यासाठी र ते सपाटीकरण केले 
जाईल. र यावर येणा या कचा वेग मय िदत असेल 
आिण वाहतुकी या वेळी साम ीचे आवरण असेल. 
ओ हरलो डग टाळले जाईल.  

3. वनी खाण थळापासनु 
जवळपास या 
र यावर रहदारी. 

वाहनां या रहदारी आिण 
खाणकामां या 
कारणामळेु आवाज 
िन मती 

आवाजाचे िनयिमतपणे परी ण केले जाईल. वाहतकू 
वाहनांिशवाय इतर कोण याही उपकरणांना परवानगी 
िदली जाणार नाही. कंपन आिण आवाज कमी 
कर यासाठी वाहनांची यो य देखभाल केली जाईल. 
कामगारांना इअर मफ दान केले जातील.  

4. जागा 
 

वाळू उ खनन व 
वाहतुक 

नदी या पा ात 
जा याकरीता र याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू 
होऊ शकते. 
नदीकाठावरील  जमीन 
सपाट करणे आिण वाळू 
उपस यामळेु 
पय वरणीय. 
र ता या नेटवकमळेु 
पृ ठभाग िबघडणे 

नदी या ं दी या १/ 4 मी नदी या काठापासनु कमी 
सरु ीत अंतर सोडले जाईल (शा वत वाळू उ खनन 
मागदशक सचूना नसुार) खाणकाम परवानगी पे ा 
जा त होणार नाही. 
नदीकाठापयत जाणा या र यांची नासधसु  टाळले 
जाईल आिण उताराची देखभाल केली जाईल. 

5. इकोलॉजी  वाळु उ खनन व 
वाहतुक 

अ प-कालावधीचा ास, 
वनीमळेु व यजीवांना 
ास 

पिरसरावर पिरणाम 
होईल. 

नदीकाठाजवळील ीन बे ट / समदुाय वनीकरण 
अ ोच रोड बारीक धलुीकण उ सजनास ितबंिधत 
करेल. 

6. वाहतुकीची 
प दत  

वाहनां या सं येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ के याने 
पय वरणावर िवपिरत 
पिरणाम होईल. 

क पात पुरेसे र ते आिण पािकग या सहा याने 
वाहन वाहतुकीचे िनयमन केले जाईल. 

 
 



रेती घाटाचे नाव :- भादणु , मौजा भादणु , येथीलस.नं. 51, 59, 58, 236, 260, 261 आराजी 5.00 हे. आर. 
तालकूा – मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

सामािजक दािय - (CSR) 

        रेती उ खनन के याने पिरसरातील वातावरणात बदल हो याची श यता अस याने यावर िविवध 

उपाययोजना कर यात येतात. वाळु/रेती िनगती सधुारीत धोरण िदनांक 3/09/2019 रोजी नसुार 

रेतीघाट तािवत असले या ामपंचायतीना अनषंुगीक िवकास कामे कर याकरीता िनधी पुरवठा 

कर याची तरतुद कर यात आलेली आहे. ामपंचायतीने रेती उ खननास परवानगी िद यास मा. 

िज हािधकारी यां या माफत िललावात  ा त होना या र कमेतनू वािम वधन वजा क न िश लक 

र कमेचा 25% पयत िनधी ामपंचायतीना दे याची तरतुद कर यात आलेली आहे. िललावाचा 

र कमेचा माणात ही र कम 10% ते 25% पयत देय असेल.  

   ामपंयातीना दे यात येणारा िनधी या या अधीन त ये या या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दु ती, र याचा दु ती तसेच इतर मलुभुत गरजा भागव याकरीता खच करणे आव यक आहे. 

तावीत धोरणानसुार रेतीघाट िललावात गे यास संबंिधत ामपंचयातीस िनधीदेय असेल. 

  
पय वरण संर ण उपाय सधुार यासाठी, िनयं ण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आहेत(EMP COST) 

अ. . तपशील र म 

1. पय वरण देखरेख (हवा, पाणी, माती, आिण आवाज) 45000/- 

2. र यावर पाणी शपडणे 40000/- 

3. र ता देखभाल दु ती 45750/- 

4. यावसाियक आरो  आिण सरु ा (Mobile Toilet) 

यय तीक सरु ेची साधणे 

137250/- 

5. ितरपाल 5000/- 

 एकुण 2,83,000/- 

 
 

  

 



रेती घाटाचे नाव :- भेजगांव, मौजा भेजगांव येथीलस.नं. 166, 167, 168, 177, 178, 179, 180 आराजी 
4.20 हे. आर. तालकूा –मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

संिश    मािहती 
 
चं परू िज हयातील मौजा भेजगांव,येथीलस.नं. 166, 167, 168, 177, 178, 179 180आराजी4.20हे. आर.करीता सदर 

ताव वाळु उ खनना या टीने पय वरण िवषयक मा यते करीता तयार कलेले आहे. पय वरण, वन व वातावरिणय 
बदल मं ालय, मुंबई. यां या िदनांक. 14/09/2016 या तरतुदी नसुार 0 ते 05 हे टर े फळ असले या रेती घाटास 
पय वरण िवषयक मा यता घे याकरीता जनसनुावणी घे यात येत आहे. याकरीता रा य तरीय पय वरण सिमतीकडे 
पय वरण िवषयक मा यते करीता, अज सादर कर यात येत आहे. तािवत वाळू घाटाचे े  सव ऑफ इंिडया 
टोपीशीट : P 55 पी / 12 आिण अ ांश 19°58'47.18"N - 19°58'47.18"N आिण रेखांश 79°40'31.39"E - 
79°40'28.98"E.असेआहे. 
वाळु हे गौण खिनज बांधकामाचा टने अं यात मह वाचे असनु ईमारत बांधकाम कर याकरीता अ यंत आव यक व 
जा तीत जा त मागणी असलेले गौण खिनज आहे. वाळुची कठीणता व िटकाउपणा जा त अस याने हे मु यता र ते व 
इतर बांधकामात मोठया माणात वापर या जाते. 

तावीत मौजा भेजगांव,हा रेती घाट उमानदीवर तावीत असनू वरील माणे स.नं. लगतचे नदी पा ातनु वाळुची 
उ खनन तावीत आहे.  
सदर रेती घाटातनु रेतीचे उ खनन हे मनु या  वारे फावडे आिण घमेले वाप नच करावयाचे तावीत आहे. तसेच 
वाहतकु कर याकरीता ॅ टर कवा िट परचा उपयोग करीत असतांना यात रेतीचे भरण सु दा मनु य बळा ारे केला 
जाईल, वाळु िनसगत: शैल अस याने ि ल ग, ला ट ग चा वापर केला जाणार नाही. सदर रेती घाटातनु वष 2020-21 
म ये 7420 ास रेतीचे उ खनन तावीत असनु पय वरण िवषयक मा यता ा त झा यावर िललावा ारे उ खननास 
परवानगी दे यात येईल. याकरीता खाणकाम योजना विर ठ उपसंचालक, भुिव ान व खिनकम संचालनालय िवभाग 
यांचा कडुन मा यता दान कर यात आलेली आहे. िदनांक. 15 जानेवारी 2016 रोजी या पय वरण िवभागाचा अिधसचुने 
नसुार क प बी 2 या वगवारीत मोडत अस याने संपुण क पाकरीता पुव यवहायता अहवाल पय वरण 

 ाव थापिकय योजना तयार कर यात आलेली असनू रा य तरीय सिमतीकडे सादरकर यात येत आहे. 
सारणी : थवीत थळाचीठळकवैिश ठे 

अ. . तपशील मािहती 
A. क पा चे व प भेजगांव,रेतीघाट 
B. क पा चा आकार 
1. उ खनन े फळ 4.20 हे.आर 
2. तािवत उ पादन मता 7420 ास/वा षक 
C थळा चे तपशील 
1. गाव भेजगांव 
2. तालकुा मलु, 
3. िज हा चं परू 
4. रा य महारा  



रेती घाटाचे नाव :- भेजगांव, मौजा भेजगांव येथीलस.नं. 166, 167, 168, 177, 178, 179, 180 आराजी 
4.20 हे. आर. तालकूा –मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

5. अ ांशवरेखांश 
 
 
 
 
 
 

 

िसमा बद ु अ ांश रेखांश 
1  19°58'47.18"N  79°40'31.39"E 

2  19°59'6.69"N  79°40'31.97"E 

3  19°59'6.68"N  79°40'29.57"E 

4  19°58'47.18"N  79°40'28.98"E 
 

6. टोपोशीट मांक. 55P/12 
D े ाचीपय वरणताळमेळ 
1. नदी/जलाशय उमानदीआहे. 
2. जवळचेगाव/िज हा खिनप ा े हेभेजगांव,पासनूचेअंतर1.45िक.मी. आहे 
3. जवळचेरे वे टेशन जवळचेरे वे टेशनहेमलु,रे वे टेशनअसनु39.20िक.मी. अंतरावरआहे 
4. जवळचेिवमाणतळ जवळचेिवमाणतळचं परू,ला, 47.50िक.मीदि नेलाआहे. 
5. रा याचािसमा रा यालगत यािसमानाही. 
6. भुकंपाचेिवभाग नाही. 
D खच चातपशील 

1. ऑफसेट ाईज Rs. 79,44,300/- 
E क पासाठीआव यकबाबी 
1. पा याचीआव यकता 2.50 KLD 
2. इंधनाचीआव यता N/A 
3. मणु यबळाचीआव यता 10 (कुशलआिणअकुशल य ती) 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- भेजगांव, मौजा भेजगांव येथीलस.नं. 166, 167, 168, 177, 178, 179, 180 आराजी 
4.20 हे. आर. तालकूा –मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 
थान (नकाशे दशिवत सामा य थान, िविश ट थान आिण क प सीमा आिण क प लेआउट)

 

पाणी आिण इतर याची उपल धता 

तावीत क पातपा याचीिनयमीत आव यकता2.50 KLD.असनु मौजा भेजगांव, येथे परुवठा कर याचे साधन 
आहे. पा या याआव यकतेचातपशीलखालीिदलाआहे. 

तपशील: पा याचीमागणी 
S. No. तपशील माण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.20 
2. धुळ दडप यासाठीपा याची फवारणी 1.30 
3. ीन बे ट / वृ ारोपण 1.00 
Total 2.50 

 

पय वरण यव थापनाचे िनयोजन 

अ.
. 

पय वरणी
य मापदंड  

ि याकलाप भाव ईएमपी / शमन उपायांचे भिव यवाणी  

1. जल खाणकाम कवा 
वाळूचे िन कषण 

वाहात बदल 
खोलीत वाढ के याने 

वाहाची गती वाढू शकते 
पृ ठभाग पा याची 
गणुव ा आिण भजूल 
गणुव ेत बदल घाण 

कोणतेही िवचलन तािवत नाही. वाहाचे माण, 
पृ ठभाग जलिव ान आिण भजूल णालीवर 
कोणताही ितकूल पिरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 0.5 मीटर खोलीपुरती मय िदत ठेवले 
जाईल, यामळेु नदी या वाहात जा त बदल होणार 
नाही. 



रेती घाटाचे नाव :- भेजगांव, मौजा भेजगांव येथीलस.नं. 166, 167, 168, 177, 178, 179, 180 आराजी 
4.20 हे. आर. तालकूा –मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

पाणी ाव पोटबल टॉयले स वापरली जातील; यामळेु कोणतेही 
सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  खनन ि याकलाप, 
वाहने वा ॅ टर 
हालचाली ारे 
वाळूची वाहतकू 
खिनज लोड करणे 
आिण उतारणे 

या पसरले या धळू 
िन मतीमळेु मानवी 
आरो यावर ितकूल 
पिरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साच याने 
टोमेटल िनदशांक कमी 

केला जाऊ शकतो. 

सीपीसीबी या मागदशक सचूनांनसुार ीन बे ट 
आवारात िवकिसत केला जाईल. 
कामगारांना ड ट मा क दान केला जाईल. क या 
र यावर िनयिमत पाणी शपडणे. क / िट परचा 
एकसमान वेग राख यासाठी र ते सपाटीकरण केले 
जाईल. र यावर येणा या कचा वेग मय िदत असेल 
आिण वाहतुकी या वेळी साम ीचे आवरण असेल. 
ओ हरलो डग टाळले जाईल.  

3. वनी खाण थळापासनु 
जवळपास या 
र यावर रहदारी. 

वाहनां या रहदारी आिण 
खाणकामां या 
कारणामळेु आवाज 
िन मती 

आवाजाचे िनयिमतपणे परी ण केले जाईल. वाहतकू 
वाहनांिशवाय इतर कोण याही उपकरणांना परवानगी 
िदली जाणार नाही. कंपन आिण आवाज कमी 
कर यासाठी वाहनांची यो य देखभाल केली जाईल. 
कामगारांना इअर मफ दान केले जातील.  

4. जागा 
 

वाळू उ खनन व 
वाहतुक 

नदी या पा ात 
जा याकरीता र याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू 
होऊ शकते. 
नदीकाठावरील  जमीन 
सपाट करणे आिण वाळू 
उपस यामळेु 
पय वरणीय. 
र ता या नेटवकमळेु 
पृ ठभाग िबघडणे 

नदी या ं दी या १/ 4 मी नदी या काठापासनु कमी 
सरु ीत अंतर सोडले जाईल (“शा वत वाळू उ खनन 
मागदशक सचूना” नसुार) खाणकाम परवानगी पे ा 
जा त होणार नाही. 
नदीकाठापयत जाणा या र यांची नासधसु  टाळले 
जाईल आिण उताराची देखभाल केली जाईल. 

5. इकोलॉजी  वाळु उ खनन व 
वाहतुक 

अ प-कालावधीचा ास, 
वनीमळेु व यजीवांना 
ास 

पिरसरावर पिरणाम 
होईल. 

नदीकाठाजवळील ीन बे ट / समदुाय वनीकरण 
अ ोच रोड बारीक धलुीकण उ सजनास ितबंिधत 
करेल. 

6. वाहतुकीची 
प दत  

वाहनां या सं येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ के याने 
पय वरणावर िवपिरत 
पिरणाम होईल. 

क पात पुरेसे र ते आिण पािकग या सहा याने 
वाहन वाहतुकीचे िनयमन केले जाईल. 

 
 



रेती घाटाचे नाव :- भेजगांव, मौजा भेजगांव येथीलस.नं. 166, 167, 168, 177, 178, 179, 180 आराजी 
4.20 हे. आर. तालकूा –मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

सामािजक दािय - (CSR) 

        रेती उ खनन के याने पिरसरातील वातावरणात बदल हो याची श यता अस याने यावर िविवध 

उपाययोजना कर यात येतात. वाळु/रेती िनगती सधुारीत धोरण िदनांक 3/09/2019 रोजी नसुार 

रेतीघाट तािवत असले या ामपंचायतीना अनषंुगीक िवकास कामे कर याकरीता िनधी पुरवठा 

कर याची तरतुद कर यात आलेली आहे. ामपंचायतीने रेती उ खननास परवानगी िद यास मा. 

िज हािधकारी यां या माफत िललावात  ा त होना या र कमेतनू वािम वधन वजा क न िश लक 

र कमेचा 25% पयत िनधी ामपंचायतीना दे याची तरतुद कर यात आलेली आहे. िललावाचा 

र कमेचा माणात ही र कम 10% ते 25% पयत देय असेल.  

   ामपंयातीना दे यात येणारा िनधी या या अधीन त ये या या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दु ती, र याचा दु ती तसेच इतर मलुभुत गरजा भागव याकरीता खच करणे आव यक आहे. 

तावीत धोरणानसुार रेतीघाट िललावात गे यास संबंिधत ामपंचयातीस िनधीदेय असेल. 

  
पय वरण संर ण उपाय सधुार यासाठी, िनयं ण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आहेत(EMP COST) 

अ. . तपशील र म 

1. पय वरण देखरेख (हवा, पाणी, माती, आिण आवाज) 45000/- 

2. र यावर पाणी शपडणे 40000/- 

3. र ता देखभाल दु ती 40750/- 

4. यावसाियक आरो  आिण सरु ा (Mobile Toilet) 

यय तीक सरु ेची साधणे 

137250/- 

5. ितरपाल 5000/- 

 एकुण 2,78,000/- 

 
 

  

 



रेती घाटाचे नाव :- बोरचांदली, मौजा बोरचांदली येथील स.नं. 289, 290, 292, 293, 300, 301,303 
आराजी 4.00  हे. आर. तालकूा –मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

संिश    मािहती 
 
चं परू िज हयातील मौजा बोरचांदली, येथील स.नं. 289, 290, 292, 293, 300, 301, 303आराजी 4.00  हे. आर.करीता 
सदर ताव वाळु उ खनना या टीने पय वरण िवषयक मा यते करीता तयार कलेले आहे. पय वरण, वन व 
वातावरिणय बदल मं ालय, मुंबई. यां या िदनांक. 14/09/2016 या तरतदुी नसुार 0 ते 05 हे टर े फळ असले या 
रेती घाटास पय वरण िवषयक मा यता घे याकरीता जनसनुावणी घे यात येत आहे. याकरीता रा य तरीय पय वरण 
सिमतीकडे पय वरण िवषयक मा यते करीता, अज सादर कर यात येत आहे. तािवत वाळू घाटाचे े  सव ऑफ 
इंिडया टोपीशीट : P 55 पी / 12 आिण अ ांश 20°01'56.95"N - 20°01'54.43"Nआिण रेखांश 
79°41'13.24"E - 79°41'12.30"E.असे आहे. 
वाळु हे गौण खिनज बांधकामाचा टने अं यात मह वाचे असनु ईमारत बांधकाम कर याकरीता अ यंत आव यक व 
जा तीत जा त मागणी असलेले गौण खिनज आहे. वाळुची कठीणता व िटकाउपणा जा त अस याने हे मु यता र ते व 
इतर बांधकामात मोठया माणात वापर या जाते. 

तावीत मौजा बोरचांदली , हा रेती घाट उमानदीवर तावीत असनू वरील माणे स.नं. लगतचे नदी पा ातनु वाळुची 
उ खनन तावीत आहे. सदर रेती घाटातनु रेतीचे उ खनन हे मनु या  वारे फावडे आिण घमेले वाप नच करावयाचे 

तावीत आहे. तसेच वाहतकु कर याकरीता ॅ टर कवा िट परचा उपयोग करीत असतांना यात रेतीचे भरण सु दा 
मनु य बळा ारे केला जाईल, वाळु िनसगत: शैल अस याने ि ल ग, ला ट ग चा वापर केला जाणार नाही. सदर रेती 
घाटातनु वष 2020-21 म ये 14134 ास रेतीचे उ खनन तावीत असनु पय वरण िवषयक मा यता ा त झा यावर 
िललावा ारे उ खननास परवानगी दे यात येईल. याकरीता खाणकाम योजना विर ठ उपसंचालक, भुिव ान व खिनकम 
संचालनालय िवभाग यांचा कडुन मा यता दान कर यात आलेली आहे. िदनांक. 15 जानेवारी 2016 रोजी या पय वरण 
िवभागाचा अिधसचुने नसुार क प बी 2 या वगवारीत मोडत अस याने संपुण क पाकरीता पुव यवहायता अहवाल 
पय वरण  ाव थापिकय योजना तयार कर यात आलेली असनू रा य तरीय सिमतीकडे सादरकर यात येत आहे. 
 

सारणी : थवीत थळाची ठळक वैिश ठे 

अ. . तपशील मािहती 
A. क पाचे व प बोरचांदली रेतीघाट 
B. क पाचा आकार 
1. उ खनन े फळ 4.00 हे.आर 
2. तािवत उ पादन मता 14134 ास/वा षक 
C थळाचे तपशील 
1. गाव बोरचांदली 
2. तालकुा मलु, 
3. िज हा चं परू 
4. रा य महारा  



रेती घाटाचे नाव :- बोरचांदली, मौजा बोरचांदली येथील स.नं. 289, 290, 292, 293, 300, 301,303 
आराजी 4.00  हे. आर. तालकूा –मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

5. अ ांश व रेखांश 
 
 
 
 
 
 

 

िसमा बद ु अ ांश रेखांश 
1  20° 1'56.95"N  79°41'13.24"E 

2  20° 1'48.07"N  79°41'27.65"E 

3  20° 1'45.54"N  79°41'26.71"E 

4  20° 1'54.43"N  79°41'12.30"E 
 

6. टोपोशीट मांक. 55P/12 
D े ाची पय वरणताळमेळ 
1. नदी/जलाशय उमा नदी आहे. 
2. जवळचे गाव/ िज हा खिनप ा े  हे बोरचांदली, पासनू चे अंतर 1.50 िक.मी. आहे 
3. जवळचे रे वे टेशन जवळचे रे वे टेशन हे मलु, रे वे टेशन असनु 4.20 िक.मी. अंतरावरआहे 
4. जवळचेिवमाणतळ जवळचे िवमाणतळ चं परू, ला, 49.0 िक.मी दि नेला आहे. 
5. रा याचािसमा रा यालगत या िसमा नाही. 
6. भुकंपाचेिवभाग नाही. 
D खच चा तपशील 

1. ऑफसेट ाईज Rs. 1,51,32,800/- 
E क पासाठी आव यक बाबी 
1. पा याची आव यकता 2.50 KLD 
2. इंधनाची आव यता N/A 
3. मणु यबळा ची आव यता 10 (कुशल आिण अकुशल य ती) 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- बोरचांदली, मौजा बोरचांदली येथील स.नं. 289, 290, 292, 293, 300, 301,303 
आराजी 4.00  हे. आर. तालकूा –मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 
थान (नकाशे दशिवत सामा य थान, िविश ट थान आिण क प सीमा आिण क प लेआउट)

 

पाणी आिण इतर याची उपल धता 

तावीत क पात पा याची िनयमीत आव यकता 2.50 KLD. असनु मौजा बोरचांदली, येथे परुवठा कर याचे 
साधन आहे. पा या या आव यकतेचा तपशील खाली िदला आहे. 

तपशील: पा याची मागणी 
S. No. तपशील माण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.40 
2. धुळ दडप यासाठी पा याची फवारणी 1.10 
3. ीन बे ट / वृ ारोपण 1.00 
Total 2.50 

 

पय वरण यव थापनाचे िनयोजन 

अ.
. 

पय वरणी
य मापदंड  

ि याकलाप भाव ईएमपी / शमन उपायांचे भिव यवाणी  

1. जल खाणकाम कवा 
वाळूचे िन कषण 

वाहात बदल 
खोलीत वाढ के याने 

वाहाची गती वाढू शकते 
पृ ठभाग पा याची 
गणुव ा आिण भजूल 
गणुव ेत बदल घाण 

कोणतेही िवचलन तािवत नाही. वाहाचे माण, 
पृ ठभाग जलिव ान आिण भजूल णालीवर 
कोणताही ितकूल पिरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 0.5 मीटर खोलीपुरती मय िदत ठेवले 
जाईल, यामळेु नदी या वाहात जा त बदल होणार 
नाही. 



रेती घाटाचे नाव :- बोरचांदली, मौजा बोरचांदली येथील स.नं. 289, 290, 292, 293, 300, 301,303 
आराजी 4.00  हे. आर. तालकूा –मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

पाणी ाव पोटबल टॉयले स वापरली जातील; यामळेु कोणतेही 
सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  खनन ि याकलाप, 
वाहने वा ॅ टर 
हालचाली ारे 
वाळूची वाहतकू 
खिनज लोड करणे 
आिण उतारणे 

या पसरले या धळू 
िन मतीमळेु मानवी 
आरो यावर ितकूल 
पिरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साच याने 
टोमेटल िनदशांक कमी 

केला जाऊ शकतो. 

सीपीसीबी या मागदशक सचूनांनसुार ीन बे ट 
आवारात िवकिसत केला जाईल. 
कामगारांना ड ट मा क दान केला जाईल. क या 
र यावर िनयिमत पाणी शपडणे. क / िट परचा 
एकसमान वेग राख यासाठी र ते सपाटीकरण केले 
जाईल. र यावर येणा या कचा वेग मय िदत असेल 
आिण वाहतुकी या वेळी साम ीचे आवरण असेल. 
ओ हरलो डग टाळले जाईल.  

3. वनी खाण थळापासनु 
जवळपास या 
र यावर रहदारी. 

वाहनां या रहदारी आिण 
खाणकामां या 
कारणामळेु आवाज 
िन मती 

आवाजाचे िनयिमतपणे परी ण केले जाईल. वाहतकू 
वाहनांिशवाय इतर कोण याही उपकरणांना परवानगी 
िदली जाणार नाही. कंपन आिण आवाज कमी 
कर यासाठी वाहनांची यो य देखभाल केली जाईल. 
कामगारांना इअर मफ दान केले जातील.  

4. जागा 
 

वाळू उ खनन व 
वाहतुक 

नदी या पा ात 
जा याकरीता र याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू 
होऊ शकते. 
नदीकाठावरील  जमीन 
सपाट करणे आिण वाळू 
उपस यामळेु 
पय वरणीय. 
र ता या नेटवकमळेु 
पृ ठभाग िबघडणे 

नदी या ं दी या १/ 4 मी नदी या काठापासनु कमी 
सरु ीत अंतर सोडले जाईल (“शा वत वाळू उ खनन 
मागदशक सचूना” नसुार) खाणकाम परवानगी पे ा 
जा त होणार नाही. 
नदीकाठापयत जाणा या र यांची नासधसु  टाळले 
जाईल आिण उताराची देखभाल केली जाईल. 

5. इकोलॉजी  वाळु उ खनन व 
वाहतुक 

अ प-कालावधीचा ास, 
वनीमळेु व यजीवांना 
ास 

पिरसरावर पिरणाम 
होईल. 

नदीकाठाजवळील ीन बे ट / समदुाय वनीकरण 
अ ोच रोड बारीक धलुीकण उ सजनास ितबंिधत 
करेल. 

6. वाहतुकीची 
प दत  

वाहनां या सं येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ के याने 
पय वरणावर िवपिरत 
पिरणाम होईल. 

क पात पुरेसे र ते आिण पािकग या सहा याने 
वाहन वाहतुकीचे िनयमन केले जाईल. 

 
 



रेती घाटाचे नाव :- बोरचांदली, मौजा बोरचांदली येथील स.नं. 289, 290, 292, 293, 300, 301,303 
आराजी 4.00  हे. आर. तालकूा –मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

सामािजक दािय - (CSR) 

        रेती उ खनन के याने पिरसरातील वातावरणात बदल हो याची श यता अस याने यावर िविवध 

उपाययोजना कर यात येतात. वाळु/रेती िनगती सधुारीत धोरण िदनांक 3/09/2019 रोजी नसुार 

रेतीघाट तािवत असले या ामपंचायतीना अनषंुगीक िवकास कामे कर याकरीता िनधी पुरवठा 

कर याची तरतुद कर यात आलेली आहे. ामपंचायतीने रेती उ खननास परवानगी िद यास मा. 

िज हािधकारी यां या माफत िललावात  ा त होना या र कमेतनू वािम वधन वजा क न िश लक 

र कमेचा 25% पयत िनधी ामपंचायतीना दे याची तरतुद कर यात आलेली आहे. िललावाचा 

र कमेचा माणात ही र कम 10% ते 25% पयत देय असेल.  

   ामपंयातीना दे यात येणारा िनधी या या अधीन त ये या या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दु ती, र याचा दु ती तसेच इतर मलुभुत गरजा भागव याकरीता खच करणे आव यक आहे. 

तावीत धोरणानसुार रेतीघाट िललावात गे यास संबंिधत ामपंचयातीस िनधीदेय असेल. 

  
पय वरण संर ण उपाय सधुार यासाठी, िनयं ण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आहेत(EMP COST) 

अ. . तपशील र म 

1. पय वरण देखरेख (हवा, पाणी, माती, आिण आवाज) 45000/- 

2. र यावर पाणी शपडणे 40000/- 

3. र ता देखभाल दु ती 35750/- 

4. यावसाियक आरो  आिण सरु ा (Mobile Toilet) 

यय तीक सरु ेची साधणे 

137250/- 

5. ितरपाल 7000/- 

 एकुण 2,75,000/- 

 
 

  

 



रेती घाटाचे नाव :- चचाळा मौजा चचाळा येथीलस.नं. 445, 442, 439 & 438, आराजी 2.00 हे. आर. तालकूा 
–मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

संिश    मािहती 
 
चं परू िज हयातील मौजा चचाळा,येथीलस.नं. 445, 442, 439 & 438,आराजी 2.00हे. आर.करीता सदर ताव वाळु 
उ खनना या टीने पय वरण िवषयक मा यते करीता तयार कलेले आहे. पय वरण, वन व वातावरिणय बदल मं ालय, मुंबई. 
यां या िदनांक. 14/09/2016 या तरतदुी नसुार 0 ते 05 हे टर े फळ असले या रेती घाटास पय वरण िवषयक मा यता 
घे याकरीता जनसनुावणी घे यात येत आहे. याकरीता रा य तरीय पय वरण सिमतीकडे पय वरण िवषयक मा यते करीता, 
अज सादर कर यात येत आहे. तािवत वाळू घाटाचे े  सव ऑफ इंिडया टोपीशीट : P 55 पी/12आिण 
अ ांश20°01'31.29"N – 20°01'30.41"N आिण रेखांश 79°41'53.05"E – 79°41'52.04"E. असेआहे. 
वाळु हे गौण खिनज बांधकामाचा टने अं यात मह वाचे असनु ईमारत बांधकाम कर याकरीता अ यंत आव यक व जा तीत 
जा त मागणी असलेले गौण खिनज आहे. वाळुची कठीणता व िटकाउपणा जा त अस याने हे मु यता र ते व इतर बांधकामात 
मोठया माणात वापर या जाते. 
 तावीत मौजा चचाळा हा रेती घाट उमानदीवर तावीत असनू वरील माणे स.नं. लगतचे नदी पा ातनु वाळुची उ खनन 

तावीत आहे. सदर रेती घाटातनु रेतीचे उ खनन हे मनु या  वारे फावडे आिण घमेले वाप नच करावयाचे तावीत आहे. 
तसेच वाहतकु कर याकरीता ॅ टर कवा िट परचा उपयोग करीत असतांना यात रेतीचे भरण सु दा मनु य बळा ारे केला 
जाईल, वाळु िनसगत: शैल अस याने ि ल ग, ला ट ग चा वापर केला जाणार नाही. सदर रेती घाटातनु वष 2020-21 म ये 
4240 ास रेतीचे उ खनन तावीत असनु पय वरण िवषयक मा यता ा त झा यावर िललावा ारे उ खननास परवानगी 
दे यात येईल. याकरीता खाणकाम योजना विर ठ उपसंचालक, भुिव ान व खिनकम संचालनालय िवभाग यांचा कडुन मा यता 

दान कर यात आलेली आहे. िदनांक. 15 जानेवारी 2016 रोजी या पय वरण िवभागाचा अिधसचुने नसुार क प बी 2 या 
वगवारीत मोडत अस याने संपुण क पाकरीता पुव यवहायता अहवाल पय वरण  ाव थापिकय योजना तयार कर यात 
आलेली असनू रा य तरीय सिमतीकडे सादर कर यात येत आहे. 

 

 
सारणी : थवीत थळाचीठळकवैिश ठे 

अ. . तपशील मािहती 
A. क पा चे व प चचाळा रेतीघाट 
B. क पाचा आकार 
1. उ खनन े फळ 2.00  हे.आर 
2. तािवत उ पादन मता 3534  ास/वा षक 
C थळाचे तपशील 
1. गाव चचाळा 
2. तालकुा मलु, 
3. िज हा चं परू 



रेती घाटाचे नाव :- चचाळा मौजा चचाळा येथीलस.नं. 445, 442, 439 & 438, आराजी 2.00 हे. आर. तालकूा 
–मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

4. रा य महारा  
5. अ ांशवरेखांश 

 
 
 
 
 
 

 

िसमा बद ु अ ांश रेखांश 
1  20° 1'31.29"N  79°41'53.05"E 
2  20° 1'42.66"N  79°41'40.76"E 
3  20° 1'41.79"N  79°41'39.75"E 
4  20° 1'30.41"N  79°41'52.04"E 

 

6. टोपोशीट मांक. 55P/12 
D े ाचीपय वरणताळमेळ 
1. नदी/जलाशय उमा नदी आहे. 
2. जवळचेगाव/िज हा खिनप ा े  हे चचाळा पासनू चे अंतर 2.10 िक.मी. आहे 
3. जवळचेरे वे टेशन जवळचेरे वे टेशनहेमलु,रे वे टेशनअसनु4.80िक.मी. अंतरावरआहे 
4. जवळचेिवमाणतळ जवळचेिवमाणतळचं परू,51.24.िक.मीदि नेलाआहे. 
5. रा याचािसमा रा यालगत यािसमानाही. 
6. भुकंपाचेिवभाग नाही. 
D खच चातपशील 

1. ऑफसेट ाईज Rs. 37,83,800/- 
E क पासाठीआव यकबाबी 
1. पा याचीआव यकता 2.10 KLD 
2. इंधनाचीआव यता N/A 
3. मणु यबळाचीआव यता 08 (कुशलआिणअकुशल य ती) 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- चचाळा मौजा चचाळा येथीलस.नं. 445, 442, 439 & 438, आराजी 2.00 हे. आर. तालकूा 
–मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 
थान (नकाशे दशिवत सामा य थान, िविश ट थान आिण क प सीमा आिण क प लेआउट)

 

पाणी आिण इतर याची उपल धता 

तावीत क पात पा याची िनयमीत आव यकता 2.10 KLD.असनु मौजा राजोली येथे परुवठा कर याचे साधन 
आहे. पा या या आव यकतेचा तपशील खाली िदला आहे. 

तपशील: पा याचीमागणी 
S. No. तपशील माण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.30 
2. धुळ दडप यासाठीपा याची फवारणी 0.80 
3. ीन बे ट / वृ ारोपण 1.00 
Total 2.10 

 

पय वरण यव थापनाचे िनयोजन 

अ.
. 

पय वरणी
य मापदंड  

ि याकलाप भाव ईएमपी / शमन उपायांचे भिव यवाणी  

1. जल 
 

खाणकाम कवा 
वाळूचे िन कषण 

वाहात बदल 
खोलीत वाढ के याने 

वाहाची गती वाढू शकते 
पृ ठभाग पा याची 
गणुव ा आिण भजूल 
गणुव ेत बदल घाण 

कोणतेही िवचलन तािवत नाही. वाहाचे माण, 
पृ ठभाग जलिव ान आिण भजूल णालीवर 
कोणताही ितकूल पिरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 0.5 मीटर खोलीपुरती मय िदत ठेवले 
जाईल, यामळेु नदी या वाहात जा त बदल होणार 
नाही. 



रेती घाटाचे नाव :- चचाळा मौजा चचाळा येथीलस.नं. 445, 442, 439 & 438, आराजी 2.00 हे. आर. तालकूा 
–मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

पाणी ाव 
 

पोटबल टॉयले स वापरली जातील; यामळेु कोणतेही 
सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन ि याकलाप, 
वाहने वा ॅ टर 
हालचाली ारे 
वाळूची वाहतकू 
खिनज लोड करणे 
आिण उतारणे 

या पसरले या धळू 
िन मतीमळेु मानवी 
आरो यावर ितकूल 
पिरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साच याने 
टोमेटल िनदशांक कमी 

केला जाऊ शकतो. 

सीपीसीबी या मागदशक सचूनांनसुार ीन बे ट 
आवारात िवकिसत केला जाईल. 
कामगारांना ड ट मा क दान केला जाईल. क या 
र यावर िनयिमत पाणी शपडणे. क / िट परचा 
एकसमान वेग राख यासाठी र ते सपाटीकरण केले 
जाईल. र यावर येणा या कचा वेग मय िदत असेल 
आिण वाहतुकी या वेळी साम ीचे आवरण असेल. 
ओ हरलो डग टाळले जाईल.  

3. वनी 
 

खाण थळापासनु 
जवळपास या 
र यावर रहदारी. 

वाहनां या रहदारी आिण 
खाणकामां या 
कारणामळेु आवाज 
िन मती 
 

आवाजाचे िनयिमतपणे परी ण केले जाईल. वाहतकू 
वाहनांिशवाय इतर कोण याही उपकरणांना परवानगी 
िदली जाणार नाही. कंपन आिण आवाज कमी 
कर यासाठी वाहनांची यो य देखभाल केली जाईल. 
कामगारांना इअर मफ दान केले जातील.  
 

4. जागा 
 
 

वाळू उ खनन व 
वाहतुक 

नदी या पा ात 
जा याकरीता र याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू 
होऊ शकते. 
नदीकाठावरील  जमीन 
सपाट करणे आिण वाळू 
उपस यामळेु 
पय वरणीय. 
र ता या नेटवकमळेु 
पृ ठभाग िबघडणे 

नदी या ं दी या १/ 4 मी नदी या काठापासनु कमी 
सरु ीत अंतर सोडले जाईल (“शा वत वाळू उ खनन 
मागदशक सचूना” नसुार) खाणकाम परवानगी पे ा 
जा त होणार नाही. 
नदीकाठापयत जाणा या र यांची नासधसु  टाळले 
जाईल आिण उताराची देखभाल केली जाईल. 

5. इकोलॉजी  
 

वाळु उ खनन व 
वाहतुक 

अ प-कालावधीचा ास, 
वनीमळेु व यजीवांना 
ास 

पिरसरावर पिरणाम 
होईल. 

नदीकाठाजवळील ीन बे ट / समदुाय वनीकरण 
अ ोच रोड बारीक धलुीकण उ सजनास ितबंिधत 
करेल. 

6. वाहतुकीची 
प दत  

वाहनां या सं येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ के याने 
पय वरणावर िवपिरत 
पिरणाम होईल. 

क पात पुरेसे र ते आिण पािकग या सहा याने 
वाहन वाहतुकीचे िनयमन केले जाईल. 

 
 



रेती घाटाचे नाव :- चचाळा मौजा चचाळा येथीलस.नं. 445, 442, 439 & 438, आराजी 2.00 हे. आर. तालकूा 
–मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

सामािजक दािय - (CSR) 

        रेती उ खनन के याने पिरसरातील वातावरणात बदल हो याची श यता अस याने यावर िविवध 

उपाययोजना कर यात येतात. वाळु/रेती िनगती सधुारीत धोरण िदनांक 3/09/2019 रोजी नसुार रेतीघाट 

तािवत असले या ामपंचायतीना अनषंुगीक िवकास कामे कर याकरीता िनधी पुरवठा कर याची तरतुद 

कर यात आलेली आहे. ामपंचायतीने रेती उ खननास परवानगी िद यास मा. िज हािधकारी यां या माफत 

िललावात  ा त होना या र कमेतनू वािम वधन वजा क न िश लक र कमेचा 25% पयत िनधी 

ामपंचायतीना दे याची तरतुद कर यात आलेली आहे. िललावाचा र कमेचा माणात ही र कम 10% ते 

25% पयत देय असेल.  

   ामपंयातीना दे यात येणारा िनधी या या अधीन त ये या या शाळा/अंगणवाडी यांचा दु ती, 

र याचा दु ती तसेच इतर मलुभुत गरजा भागव याकरीता खच करणे आव यक आहे. तावीत 

धोरणानसुार रेतीघाट िललावात गे यास संबंिधत ामपंचयातीस िनधीदेय असेल. 

  
पय वरण संर ण उपाय सधुार यासाठी, िनयं ण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आहेत(EMP COST) 

अ. . तपशील र म 

1. पय वरण देखरेख (हवा, पाणी, माती, आिण आवाज) 45000/- 

2. र यावर पाणी शपडणे 38000/- 

3. र ता देखभाल दु ती 40750/- 

4. यावसाियक आरो  आिण सरु ा (Mobile Toilet) 

यय तीक सरु ेची साधणे 

137250/- 

5. ितरपाल 5000/- 

 एकुण 2,76,000/- 

 
 

  

 



रेती घाटाचे नाव :- िचतेगांव, मौजा िचतेगांवयेथील स.नं. 287, 247/2, 202, 201, 203, 247, 247/1, 246, 
252, 286, 248, 249, 253, कोसंबी- 310/1, 319, 314, 309 आराजी 4.20  हे. आर. तालकूा –मलु, 
िज हा – चं परू, महारा  
 

संिश    मािहती 
 
चं परू िज हयातील मौजा िचतेगांव, येथील स.नं. 287, 247/2, 202, 201, 203, 247, 247/1, 246, 252, 286, 248, 
249, 253, कोसंबी- 310/1, 319, 314, 309आराजी 4.20  हे. आर.करीता सदर ताव वाळु उ खनना या टीने 
पय वरण िवषयक मा यते करीता तयार कलेले आहे. पय वरण, वन व वातावरिणय बदल मं ालय, मुंबई. यां या िदनांक. 
14/09/2016 या तरतदुी नसुार 0 ते 05 हे टर े फळ असले या रेती घाटास पय वरण िवषयक मा यता घे याकरीता 
जनसनुावणी घे यात येत आहे. याकरीता रा य तरीय पय वरण सिमतीकडे पय वरण िवषयक मा यते करीता, अज 
सादर कर यात येत आहे. तािवत वाळू घाटाचे े  सव ऑफ इंिडया टोपीशीट : P 55 पी / 12 आिण अ ांश 
20°05'45.41"N – 20°05'44.12"Nआिण रेखांश 79°41'2.81"E – 79°41'2.97"E. असे आहे. 
वाळु हे गौण खिनज बांधकामाचा टने अं यात मह वाचे असनु ईमारत बांधकाम कर याकरीता अ यंत आव यक व 
जा तीत जा त मागणी असलेले गौण खिनज आहे. वाळुची कठीणता व िटकाउपणा जा त अस याने हे मु यता र ते व 
इतर बांधकामात मोठया माणात वापर या जाते. 

तावीत मौजा िचतेगांव,हा रेती घाट उमानदीवर तावीत असनू वरील माणे स.नं. लगतचे नदी पा ातनु वाळुची 
उ खनन तावीत आहे. सदर रेती घाटातनु रेतीचे उ खनन हे मनु या  वारे फावडे आिण घमेले वाप नच करावयाचे 

तावीत आहे. तसेच वाहतकु कर याकरीता ॅ टर कवा िट परचा उपयोग करीत असतांना यात रेतीचे भरण सु दा 
मनु य बळा ारे केला जाईल, वाळु िनसगत: शैल अस याने ि ल ग, ला ट ग चा वापर केला जाणार नाही. सदर रेती 
घाटातनु वष 2020-21 म ये 7420 ास रेतीचे उ खनन तावीत असनु पय वरण िवषयक मा यता ा त झा यावर 
िललावा ारे उ खननास परवानगी दे यात येईल. याकरीता खाणकाम योजना विर ठ उपसंचालक, भुिव ान व खिनकम 
संचालनालय िवभाग यांचा कडुन मा यता दान कर यात आलेली आहे. िदनांक. 15 जानेवारी 2016 रोजी या पय वरण 
िवभागाचा अिधसचुने नसुार क प बी 2 या वगवारीत मोडत अस याने संपुण क पाकरीता पुव यवहायता अहवाल 
पय वरण  ाव थापिकय योजना तयार कर यात आलेली असनू रा य तरीय सिमतीकडे सादरकर यात येत आहे. 

सारणी : थवीत थळाचीठळकवैिश ठे 

अ. . तपशील मािहती 
A. क पाचे व प िचतेगांव,रेतीघाट 
B. क पाचाआकार 
1. उ खनन े फळ 4.20 हे.आर 
2. तािवतउ पादन मता 7420 ास/वा षक 
C थळाचेतपशील 
1. गाव िचतेगांव, 
2. तालकुा मलु, 
3. िज हा चं परू 
4. रा य महारा  



रेती घाटाचे नाव :- िचतेगांव, मौजा िचतेगांवयेथील स.नं. 287, 247/2, 202, 201, 203, 247, 247/1, 246, 
252, 286, 248, 249, 253, कोसंबी- 310/1, 319, 314, 309 आराजी 4.20  हे. आर. तालकूा –मलु, 
िज हा – चं परू, महारा  
 

5. अ ांशवरेखांश 
 
 
 
 
 
 

 

िसमा बद ु अ ांश रेखांश 
1 20° 5'45.41"N  79°41'2.81"E 

2  20° 5'43.57"N  79°40'48.88"E 

3  20° 5'45.20"N  79°40'42.52"E 

4  20° 5'43.95"N  79°40'42.15"E 

5  20° 5'42.29"N  79°40'48.80"E 

6  20° 5'44.12"N  79°41'2.97"E 
 

6. टोपोशीट मांक. 55P/12 
D े ाचीपय वरणताळमेळ 
1. नदी/जलाशय उमानदीआहे. 
2. जवळचेगाव/िज हा खिनप ा े हेिचतेगांव,पासनूचेअंतर1.5िक.मी. आहे 
3. जवळचेरे वे टेशन जवळचेरे वे टेशनहेमलु,रे वे टेशनअसनु5.33िक.मी. अंतरावरआहे 
4. जवळचेिवमाणतळ जवळचेिवमाणतळचं परू,ला, 49.50िक.मीदि नेलाआहे. 
5. रा याचािसमा रा यालगत यािसमानाही. 
6. भुकंपाचेिवभाग नाही. 
D खच चातपशील 

1. ऑफसेट ाईज Rs. 79,44,300/- 
E क पासाठीआव यकबाबी 
1. पा याचीआव यकता 2.00 KLD 
2. इंधनाचीआव यता N/A 
3. मणु यबळाचीआव यता 12 (कुशलआिणअकुशल य ती) 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- िचतेगांव, मौजा िचतेगांवयेथील स.नं. 287, 247/2, 202, 201, 203, 247, 247/1, 246, 
252, 286, 248, 249, 253, कोसंबी- 310/1, 319, 314, 309 आराजी 4.20  हे. आर. तालकूा –मलु, 
िज हा – चं परू, महारा  
 
थान (नकाशे दशिवत सामा य थान, िविश ट थान आिण क प सीमा आिण क प लेआउट)

 

पाणी आिण इतर याची उपल धता 

तावीत क पात पा याची िनयमीत आव यकता 2.00 KLD.असनु मौजा िचतेगांव, येथे परुवठा कर याचे 
साधन आहे. पा या या आव य कतेचात पशीलखालीिदला आहे. 

तपशील: पा याचीमागणी 
S. No. तपशील माण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.20 
2. धुळ दडप यासाठीपा याची फवारणी 0.80 
3. ीन बे ट / वृ ारोपण 1.00 
Total 2.00 

पय वरण यव थापनाचे िनयोजन 

अ.
. 

पय वरणी
य मापदंड  

ि याकलाप भाव ईएमपी / शमन उपायांचे भिव यवाणी  

1. जल खाणकाम कवा 
वाळूचे िन कषण 

वाहात बदल 
खोलीत वाढ के याने 

वाहाची गती वाढू शकते 
पृ ठभाग पा याची 
गणुव ा आिण भजूल 
गणुव ेत बदल घाण 

कोणतेही िवचलन तािवत नाही. वाहाचे माण, 
पृ ठभाग जलिव ान आिण भजूल णालीवर 
कोणताही ितकूल पिरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 0.5 मीटर खोलीपुरती मय िदत ठेवले 
जाईल, यामळेु नदी या वाहात जा त बदल होणार 
नाही. 



रेती घाटाचे नाव :- िचतेगांव, मौजा िचतेगांवयेथील स.नं. 287, 247/2, 202, 201, 203, 247, 247/1, 246, 
252, 286, 248, 249, 253, कोसंबी- 310/1, 319, 314, 309 आराजी 4.20  हे. आर. तालकूा –मलु, 
िज हा – चं परू, महारा  
 

पाणी ाव पोटबल टॉयले स वापरली जातील; यामळेु कोणतेही 
सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  खनन ि याकलाप, 
वाहने वा ॅ टर 
हालचाली ारे 
वाळूची वाहतकू 
खिनज लोड करणे 
आिण उतारणे 

या पसरले या धळू 
िन मतीमळेु मानवी 
आरो यावर ितकूल 
पिरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साच याने 
टोमेटल िनदशांक कमी 

केला जाऊ शकतो. 

सीपीसीबी या मागदशक सचूनांनसुार ीन बे ट 
आवारात िवकिसत केला जाईल. 
कामगारांना ड ट मा क दान केला जाईल. क या 
र यावर िनयिमत पाणी शपडणे. क / िट परचा 
एकसमान वेग राख यासाठी र ते सपाटीकरण केले 
जाईल. र यावर येणा या कचा वेग मय िदत असेल 
आिण वाहतुकी या वेळी साम ीचे आवरण असेल. 
ओ हरलो डग टाळले जाईल.  

3. वनी खाण थळापासनु 
जवळपास या 
र यावर रहदारी. 

वाहनां या रहदारी आिण 
खाणकामां या 
कारणामळेु आवाज 
िन मती 

आवाजाचे िनयिमतपणे परी ण केले जाईल. वाहतकू 
वाहनांिशवाय इतर कोण याही उपकरणांना परवानगी 
िदली जाणार नाही. कंपन आिण आवाज कमी 
कर यासाठी वाहनांची यो य देखभाल केली जाईल. 
कामगारांना इअर मफ दान केले जातील.  

4. जागा 
 

वाळू उ खनन व 
वाहतुक 

नदी या पा ात 
जा याकरीता र याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू 
होऊ शकते. 
नदीकाठावरील  जमीन 
सपाट करणे आिण वाळू 
उपस यामळेु 
पय वरणीय. 
र ता या नेटवकमळेु 
पृ ठभाग िबघडणे 

नदी या ं दी या १/ 4 मी नदी या काठापासनु कमी 
सरु ीत अंतर सोडले जाईल (“शा वत वाळू उ खनन 
मागदशक सचूना” नसुार) खाणकाम परवानगी पे ा 
जा त होणार नाही. 
नदीकाठापयत जाणा या र यांची नासधसु  टाळले 
जाईल आिण उताराची देखभाल केली जाईल. 

5. इकोलॉजी  वाळु उ खनन व 
वाहतुक 

अ प-कालावधीचा ास, 
वनीमळेु व यजीवांना 
ास 

पिरसरावर पिरणाम 
होईल. 

नदीकाठाजवळील ीन बे ट / समदुाय वनीकरण 
अ ोच रोड बारीक धलुीकण उ सजनास ितबंिधत 
करेल. 

6. वाहतुकीची 
प दत  

वाहनां या सं येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ के याने 
पय वरणावर िवपिरत 
पिरणाम होईल. 

क पात पुरेसे र ते आिण पािकग या सहा याने 
वाहन वाहतुकीचे िनयमन केले जाईल. 

 



रेती घाटाचे नाव :- िचतेगांव, मौजा िचतेगांवयेथील स.नं. 287, 247/2, 202, 201, 203, 247, 247/1, 246, 
252, 286, 248, 249, 253, कोसंबी- 310/1, 319, 314, 309 आराजी 4.20  हे. आर. तालकूा –मलु, 
िज हा – चं परू, महारा  
 
                                 सामािजक दािय - (CSR) 

        रेती उ खनन के याने पिरसरातील वातावरणात बदल हो याची श यता अस याने यावर िविवध 

उपाययोजना कर यात येतात. वाळु/रेती िनगती सधुारीत धोरण िदनांक 3/09/2019 रोजी नसुार 

रेतीघाट तािवत असले या ामपंचायतीना अनषंुगीक िवकास कामे कर याकरीता िनधी पुरवठा 

कर याची तरतुद कर यात आलेली आहे. ामपंचायतीने रेती उ खननास परवानगी िद यास मा. 

िज हािधकारी यां या माफत िललावात  ा त होना या र कमेतनू वािम वधन वजा क न िश लक 

र कमेचा 25% पयत िनधी ामपंचायतीना दे याची तरतुद कर यात आलेली आहे. िललावाचा 

र कमेचा माणात ही र कम 10% ते 25% पयत देय असेल.  

   ामपंयातीना दे यात येणारा िनधी या या अधीन त ये या या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दु ती, र याचा दु ती तसेच इतर मलुभुत गरजा भागव याकरीता खच करणे आव यक आहे. 

तावीत धोरणानसुार रेतीघाट िललावात गे यास संबंिधत ामपंचयातीस िनधीदेय असेल.  

पय वरण संर ण उपाय सधुार यासाठी, िनयं ण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आहेत(EMP COST) 

अ. . तपशील र म 

1. पय वरण देखरेख (हवा, पाणी, माती, आिण आवाज) 45000/- 

2. र यावर पाणी शपडणे 55750/- 

3. र ता देखभाल दु ती 40000/- 

4. यावसाियक आरो  आिण सरु ा (Mobile Toilet) 

यय तीक सरु ेची साधणे 

137250/- 

5. ितरपाल 10000/- 

 एकुण 2,88,000/- 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- चक दहेगाव  मौजा चक दहेगाव येथील स.नं. 101, 117, 150 आराजी 2.40 हे. आर. 
तालकूा – मलु , िज हा - चं परू  
 

संिश    मािहती 
 
चं परू िज हयातील मौजा चक दहेगाव येथील स.नं. 101, 117, 150 आराजी 2.40 हे. आर. करीता सदर ताव वाळु 
उ खनना या टीने पय वरण िवषयक मा यते करीता तयार कलेले आहे. पय वरण, वन व वातावरिणय बदल मं ालय, 
मुंबई. यां या िदनांक. 14/09/2016 या तरतदुी नसुार 0 ते 05 हे टर े फळ असले या रेती घाटास पय वरण िवषयक 
मा यता घे याकरीता जनसनुावणी घे यात येत आहे. याकरीता रा य तरीय पय वरण सिमतीकडे पय वरण िवषयक 
मा यते करीता, अज सादर कर यात येत आहे. तािवत वाळू घाटाचे े  सव ऑफ इंिडया टोपीशीट : P 55 पी 
/ 12 आिण अ ांश 19° 58'17.37"N 19°58'18.65"N आिण रेखांश  79° 40'5.71"E  79°40'5.50"E असे 
आहे. 
वाळु हे गौण खिनज बांधकामाचा टने अं यात मह वाचे असनु ईमारत बांधकाम कर याकरीता अ यंत आव यक व 
जा तीत जा त मागणी असलेले गौण खिनज आहे. वाळुची कठीणता व िटकाउपणा जा त अस याने हे मु यता र ते व 
इतर बांधकामात मोठया माणात वापर या जाते. 

तावीत मौजा चक हा रेती घाट उमा नदीवर तावीत असनू वरील माणे स.नं. लगतचे नदी पा ातनु वाळुची उ खनन 
तावीत आहे. सदर रेती घाटातनु रेतीचे उ खनन हे मनु या  वारे फावडे आिण घमेले वाप नच करावयाचे तावीत 

आहे. तसेच वाहतकु कर याकरीता ॅ टर कवा िट परचा उपयोग करीत असतांना यात रेतीचे भरण सु दा मनु य बळा 
ारे केला जाईल, वाळु िनसगत: शैल अस याने ि ल ग, ला ट ग चा वापर केला जाणार नाही. सदर रेती घाटातनु वष 

2020-21 म ये 4240 ास रेतीचे उ खनन तावीत असनु पय वरण िवषयक मा यता ा त झा यावर िललावा ारे 
उ खननास परवानगी दे यात येईल. याकरीता खाणकाम योजना विर ठ उपसंचालक, भुिव ान व खिनकम संचालनालय 
िवभाग यांचा कडुन मा यता दान कर यात आलेली आहे. िदनांक. 15 जानेवारी 2016 रोजी या पय वरण िवभागाचा 
अिधसचुने नसुार क प बी 2 या वगवारीत मोडत अस याने संपुण क पाकरीता पुव यवहायता अहवाल पय वरण 

 ाव थापिकय योजना तयार कर यात आलेली असनू रा य तरीय सिमतीकडे सादर कर यात येत आहे. 
 

सारणी : थवीत थळाची ठळक वैिश ठे 

अ. . तपशील मािहती 
A. क पाचे व प चक दहेगाव  रेती घाट  
B. क पाचा आकार 
1. उ खनन े फळ 2.10 हे.आर 
2. तािवत उ पादन मता  4240  ास/वा षक 
C थळाचे तपशील 
1. गाव दहेगाव  
2. तालकुा मलु 
3. िज हा  चं परू 



रेती घाटाचे नाव :- चक दहेगाव  मौजा चक दहेगाव येथील स.नं. 101, 117, 150 आराजी 2.40 हे. आर. 
तालकूा – मलु , िज हा - चं परू  
 

4. रा य महारा  
5. अ ांश व रेखांश 

 
 
 
 
 
 

 

िसमा बद ु अ ांश रेखांश 
1  19°58'17.37"N  79°40'5.71"E 

2  19°58'18.33"N  79°40'12.49"E 

3  19°58'27.93"N  79°40'21.80"E 

4  19°58'28.75"N  79°40'20.72"E 

5  19°58'19.71"N  79°40'11.91"E 

6  19°58'18.65"N  79°40'5.50"E 
 

6. टोपोशीट मांक. 55P/12 
D े ाची पय वरण ताळमेळ 
1. नदी/जलाशय उमा नदी आहे. 
2. जवळचे गाव/िज हा खिनप ा े  हे चक दहेगाव पासनू चे अंतर 0.50 िक.मी. आहे 
3. जवळचे रे वे टेशन जवळचे रे वे टेशन हे मलु रे वे टेशन असनु 8.50 िक.मी. अंतरावर आहे 
4. जवळचे िवमाणतळ जवळचे िवमाणतळ चं परू ला. 47.0 िक.मी दि नेला आहे. 
5. रा याचा िसमा रा यालगत या िसमा नाही. 
6. भुकंपाचे िवभाग नाही. 
D खच चा तपशील 

1. ऑफसेट ाईज Rs. 45,39,600/- 
E क पासाठी आव यक बाबी 
1. पा याची आव यकता  2.60 KLD 
2. इंधनाची आव यता N/A 
3. मणु य बळाची आव यता 10 (कुशल आिण अकुशल य ती) 

 



रेती घाटाचे नाव :- चक दहेगाव  मौजा चक दहेगाव येथील स.नं. 101, 117, 150 आराजी 2.40 हे. आर. 
तालकूा – मलु , िज हा - चं परू  
 
थान (नकाशे दशिवत सामा य थान, िविश ट थान आिण क प सीमा आिण क प लेआउट) 

 

पाणी आिण इतर याची उपल धता 

तावीत क पात पा याची िनयमीत आव यकता 2.90 KLD. असनु मौजा ग डसावरी येथे परुवठा कर याचे 
साधन आहे. पा या या आव यकतेचा तपशील खाली िदला आहे. 

तपशील : पा याची मागणी  
S. No. तपशील माण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.40 
2. धुळ दडप यासाठी पा याची फवारणी 1.20 
3. ीन बे ट / वृ ारोपण 1.00 
Total 2.60 

 

पय वरण यव थापनाचे िनयोजन 

अ.
. 

पय वरणी
य मापदंड  

ि याकलाप भाव ईएमपी / शमन उपायांचे भिव यवाणी  

1. जल 
 

खाणकाम कवा 
वाळूचे िन कषण 

वाहात बदल 
खोलीत वाढ के याने 

वाहाची गती वाढू शकते 
पृ ठभाग पा याची 
गणुव ा आिण भजूल 

कोणतेही िवचलन तािवत नाही. वाहाचे माण, 
पृ ठभाग जलिव ान आिण भजूल णालीवर 
कोणताही ितकूल पिरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 0.5 मीटर खोलीपुरती मय िदत ठेवले 
जाईल, यामळेु नदी या वाहात जा त बदल होणार 



रेती घाटाचे नाव :- चक दहेगाव  मौजा चक दहेगाव येथील स.नं. 101, 117, 150 आराजी 2.40 हे. आर. 
तालकूा – मलु , िज हा - चं परू  
 

गणुव ेत बदल घाण 
पाणी ाव 
 

नाही. 
पोटबल टॉयले स वापरली जातील; यामळेु कोणतेही 
सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन ि याकलाप, 
वाहने वा ॅ टर 
हालचाली ारे 
वाळूची वाहतकू 
खिनज लोड करणे 
आिण उतारणे 

या पसरले या धळू 
िन मतीमळेु मानवी 
आरो यावर ितकूल 
पिरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साच याने 
टोमेटल िनदशांक कमी 

केला जाऊ शकतो. 

सीपीसीबी या मागदशक सचूनांनसुार ीन बे ट 
आवारात िवकिसत केला जाईल. 
कामगारांना ड ट मा क दान केला जाईल. क या 
र यावर िनयिमत पाणी शपडणे. क / िट परचा 
एकसमान वेग राख यासाठी र ते सपाटीकरण केले 
जाईल. र यावर येणा या कचा वेग मय िदत असेल 
आिण वाहतुकी या वेळी साम ीचे आवरण असेल. 
ओ हरलो डग टाळले जाईल.  

3. वनी 
 

खाण थळापासनु 
जवळपास या 
र यावर रहदारी. 

वाहनां या रहदारी आिण 
खाणकामां या 
कारणामळेु आवाज 
िन मती 
 

आवाजाचे िनयिमतपणे परी ण केले जाईल. वाहतकू 
वाहनांिशवाय इतर कोण याही उपकरणांना परवानगी 
िदली जाणार नाही. कंपन आिण आवाज कमी 
कर यासाठी वाहनांची यो य देखभाल केली जाईल. 
कामगारांना इअर मफ दान केले जातील.  
 

4. जागा 
 
 

वाळू उ खनन व 
वाहतुक 

नदी या पा ात 
जा याकरीता र याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू 
होऊ शकते. 
नदीकाठावरील  जमीन 
सपाट करणे आिण वाळू 
उपस यामळेु 
पय वरणीय. 
र ता या नेटवकमळेु 
पृ ठभाग िबघडणे 

नदी या ं दी या १/ 4 मी नदी या काठापासनु कमी 
सरु ीत अंतर सोडले जाईल (“शा वत वाळू उ खनन 
मागदशक सचूना” नसुार) खाणकाम परवानगी पे ा 
जा त होणार नाही. 
नदीकाठापयत जाणा या र यांची नासधसु  टाळले 
जाईल आिण उताराची देखभाल केली जाईल. 

5. इकोलॉजी  
 

वाळु उ खनन व 
वाहतुक 

अ प-कालावधीचा ास, 
वनीमळेु व यजीवांना 
ास 

पिरसरावर पिरणाम 
होईल. 

नदीकाठाजवळील ीन बे ट / समदुाय वनीकरण 
अ ोच रोड बारीक धलुीकण उ सजनास ितबंिधत 
करेल. 

6. वाहतुकीची 
प दत  

वाहनां या सं येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ के याने 
पय वरणावर िवपिरत 
पिरणाम होईल. 

क पात पुरेसे र ते आिण पािकग या सहा याने 
वाहन वाहतुकीचे िनयमन केले जाईल. 

 



रेती घाटाचे नाव :- चक दहेगाव  मौजा चक दहेगाव येथील स.नं. 101, 117, 150 आराजी 2.40 हे. आर. 
तालकूा – मलु , िज हा - चं परू  
 
                                      सामािजक दािय - (CSR) 

        रेती उ खनन के याने पिरसरातील वातावरणात बदल हो याची श यता अस याने यावर िविवध 

उपाययोजना कर यात येतात. वाळु/रेती िनगती सधुारीत धोरण िदनांक 3/09/2019 रोजी नसुार 

रेतीघाट तािवत असले या ामपंचायतीना अनषंुगीक िवकास कामे कर याकरीता िनधी पुरवठा 

कर याची तरतुद कर यात आलेली आहे. ामपंचायतीने रेती उ खननास परवानगी िद यास मा. 

िज हािधकारी यां या माफत िललावात  ा त होना या र कमेतनू वािम वधन वजा क न िश लक 

र कमेचा 25% पयत िनधी ामपंचायतीना दे याची तरतुद कर यात आलेली आहे. िललावाचा 

र कमेचा माणात ही र कम 10% ते 25% पयत देय असेल.  

   ामपंयातीना दे यात येणारा िनधी या या अधीन त ये या या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दु ती, र याचा दु ती तसेच इतर मलुभुत गरजा भागव याकरीता खच करणे आव यक आहे. 

तावीत धोरणानसुार रेतीघाट िललावात गे यास संबंिधत ामपंचयातीस िनधीदेय असेल. 

  
पय वरण संर ण उपाय सधुार यासाठी, िनयं ण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आहेत(EMP COST) 

अ. . तपशील र म 

1. पय वरण देखरेख (हवा, पाणी, माती, आिण आवाज) 45000/- 

2. र यावर पाणी शपडणे 40000/- 

3. र ता देखभाल दु ती 40750/- 

4. यावसाियक आरो  आिण सरु ा (Mobile Toilet) 

यय तीक सरु ेची साधणे 

137250/- 

5. ितरपाल 5000/- 

 एकुण 2,78,000/- 

 
 

  



रेती घाटाचे नाव :- अजयपरु –ग डसावरी मौजा अजयपरु-ग डसावरीयेथील स.नं. 162,163,165,168,170 व 
31,32,33,34,35,36,57,58,59,60 आराजी 3.85 हे. आर. तालकूा - चं परू  
 
संिश    मािहती 
 
चं परू िज हयातील मौजा अजयपुर – ग डसावरी येिथल स.नं.162,163,164,165,168,170 व 31,32,33,34,35, 
36,57,58,59,60 आराजी 3.85 हे.आरकरीता सदर ताव वाळु उ खनना या टीने पय वरण िवषयक मा यते करीता 
तयार कलेले आहे. पय वरण, वन व वातावरिणय बदल मं ालय, मुंबई. यां या िदनांक. 14/09/2016 या तरतदुी नसुार 
0 ते 05 हे टर े फळ असले या रेती घाटास पय वरण िवषयक मा यता घे याकरीता जनसनुावणी घे यात येत आहे. 
याकरीता रा य तरीय पय वरण सिमतीकडे पय वरण िवषयक मा यते करीता, अज सादर कर यात येत आहे. तािवत 

वाळू घाटाचे े  सव ऑफ इंिडया टोपीशीट : P 55 पी / 12 आिण अ ांश 20° 0'7.97"E79°31'12.90"N 
आिण रेखांश 20° 0'6.89"N 79°31'12.52"E असे आहे. 
वाळु हे गौण खिनज बांधकामाचा टने अं यात मह वाचे असनु ईमारत बांधकाम कर याकरीता अ यंत आव यक व 
जा तीत जा त मागणी असलेले गौण खिनज आहे. वाळुची कठीणता व िटकाउपणा जा त अस याने हे मु यता र ते व 
इतर बांधकामात मोठया माणात वापर या जाते. 

तावीत मौजा अजयपुर-ग डसावरी हा रेती घाट अंधारी नदीवर तावीत असनू वरील माणे स.नं. लगतचे नदी 
पा ातनु वाळुची उ खनन तावीत आहे. सदर रेती घाटातनु रेतीचे उ खनन हे मनु या  वारे फावडे आिण घमेले 
वाप नच करावयाचे तावीत आहे. तसेच वाहतुक कर याकरीता ॅ टर कवा िट परचा उपयोग करीत असतांना यात 
रेतीचे भरण सु दा मनु य बळा ारे केला जाईल, वाळु िनसगत: शैल अस याने ि ल ग, ला ट ग चा वापर केला जाणार 
नाही. सदर रेती घाटातनु वष 2020-21 म ये 6802 ास रेतीचे उ खनन तावीत असनु पय वरण िवषयक मा यता ा त 
झा यावर िललावा ारे उ खननास परवानगी दे यात येईल. याकरीता खाणकाम योजना विर ठ उपसंचालक, भुिव ान व 
खिनकम संचालनालय िवभाग यांचा कडुन मा यता दान कर यात आलेली आहे. िदनांक. 15 जानेवारी 2016 रोजी या 
पय वरण िवभागाचा अिधसचुने नसुार क प बी 2 या वगवारीत मोडत अस याने संपुण क पाकरीता पुव यवहायता 
अहवाल पय वरण  ाव थापिकय योजना तयार कर यात आलेली असनू रा य तरीय सिमतीकडे सादरकर यात येत 
आहे. 

 

सारणी : थवीत थळाचीठळकवैिश ठे 

अ. . तपशील मािहती 
A. क पा चे व प अजयपुर-ग डसावरी रेतीघाट 
B. क पा चा आकार 
1. उ खनन े फळ 3.85 हे.आर 
2. तािवतउ पादन मता 6802 ास/वा षक 
C थळा चे तपशील 
1. गाव अजयपुर –ग डसावरी 
2. तालकुा चं परू 
3. िज हा चं परू 



4. रा य महारा  
5. अ ांशवरेखांश 

 
 
 
 
 
 

 

िसमा बद ु अ ांश रेखांश 
1  20° 0'7.97"N  79°31'12.90"E 
2  20° 0'9.97"N  79°31'7.78"E 
3  20° 0'11.42"N  79°31'5.70"E 
4  20° 0'14.44"N  79°31'4.46"E 
5  20° 0'17.87"N  79°31'3.95"E 
6  20° 0'21.52"N  79°31'4.89"E 
7  20° 0'26.44"N  79°31'6.94"E 
8  20° 0'32.69"N  79°31'9.90"E 
9  20° 0'36.32"N  79°31'10.79"E 
10  20° 0'36.57"N  79°31'9.62"E 
11  20° 0'33.04"N  79°31'8.74"E 
12  20° 0'27.09"N  79°31'5.92"E 
13  20° 0'21.84"N  79°31'3.64"E 
14  20° 0'18.03"N  79°31'2.66"E 
15  20° 0'14.19"N  79°31'3.22"E 
16  20° 0'10.72"N  79°31'4.63"E 
17  20° 0'9.04"N  79°31'7.10"E 
18  20° 0'6.89"N  79°31'12.52"E 

 

6. टोपो शीट मांक. 55P/12 
D े ाची पय वरण ताळमेळ 
1. नदी/जलाशय अंधारी नदी आहे. 
2. जवळ चे गाव/िज हा खिनप ा े  हे ग डसावरी पासनूचे अंतर 1.20 िक.मी. आहे 
3. जवळ चे रे वे टेशन जवळ चे रे वे टेशन हेकेळझर रे वे टेशन असनु 5.20 िक.मी. अंतरावर 

आहे 
4. जवळ चे िवमाणतळ जवळ चे िवमाणतळ नागपुर ला, 130.50 िक.मीदि नेलाआहे. 
5. रा या चा िसमा रा या लगत या िसमा नाही. 
6. भुकंपाचेिवभाग नाही. 
D खच चातपशील 

1. ऑफसेट ाईज Rs. 7282700/- 
E क पा साठी आव यक बाबी 
1. पा याची आव यकता 2.90 KLD 
2. इंधना ची आव यता N/A 
3. मणु य बळाची आव यता 08 (कुशलआिणअकुशल य ती) 

 

 



थान (नकाशे दशिवत सामा य थान, िविश ट थान आिण क प सीमा आिण क प लेआउट)

 

पाणी आिण इतर याची उपल धता 

तावीत क पात पा याची िनयमीत आव यकता 2.90 KLD. असनु मौजा ग डसावरी येथे परुवठा कर याचे 
साधन आहे. पा या या आव यकतेचा तपशील खाली िदला आहे. 

तपशील: पा याची मागणी 
S. No. तपशील माण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.30 
2. धुळ दडप यासाठीपा याची फवारणी 1.60 
3. ीन बे ट / वृ ारोपण 1.00 
Total 2.90 

 

पय वरण यव थापनाचे िनयोजन 

अ.
. 

पय वरणी
यमापदंड 

ि याकलाप भाव ईएमपी / शमनउपायांचेभिव यवाणी 

1. जल 
 

खाणकाम कवा
वाळूचेिन कषण 

वाहातबदल 
खोलीतवाढके याने
वाहाचीगतीवाढूशक
ते 
पृ ठभागपा याचीगणु
व ाआिणभजूलगणु
व ेतबदल 
घाणपाणी ाव 

कोणतेहीिवचलन तािवतनाही. 
वाहाचे माण, पृ ठभाग जलिव ान आिण 

भजूल णाली वरकोणताही ितकूल 
पिरणाम होणार नाही.खाणकामांना 0.5 मीटर 
खोली पुरती मय िदत ठेवले जाईल, 
यामळेुनदी या वाहातजा तबदलहोणारना

ही. 
पोटबलटॉयले सवापरलीजातील; 



 यामळेुकोणतेहीसांडपाणीतयारहोणारनाही. 

2. हवा 
 

खननि याकला
प, 
वाहनेवा ॅ टरहा
लचाली ारेवाळू
चीवाहतकू 
खिनजलोडकरणे
आिणउतारणे 

यापसरले याधळूिन
मतीमळेुमानवीआरो
यावर ितकूलपिरणा

महोऊशकतो 
पानांवरधळू 
साच याने 
टोमेटलिनदशांकक

मीकेलाजाऊशकतो. 

सीपीसीबी यामागदशकसचूनांनसुार ीनबे ट
आवारातिवकिसतकेलाजाईल. 
कामगारांनाड टमा क दानकेलाजाईल. 
क यार यावरिनयिमतपाणी शपडणे. क / 
िट परचाएकसमानवेगराख यासाठीर तेसपा
टीकरणकेलेजाईल. 
र यावरयेणा या कचावेगमय िदतअसेलआ
िणवाहतुकी यावेळीसाम ीचेआवरणअसेल. 
ओ हरलो डगटाळलेजाईल. 

3. वनी 
 

खाण थळापासनु
जवळपास यार

यावररहदारी. 

वाहनां यारहदारीआ
िणखाणकामां याकार
णामळेुआवाजिन म
ती 
 

आवाजाचेिनयिमतपणेपरी णकेलेजाईल. 
वाहतकूवाहनांिशवायइतरकोण याहीउपकर
णांनापरवानगीिदलीजाणारनाही. 
कंपनआिणआवाजकमीकर यासाठीवाहनां
ची यो यदेखभाल केली जाईल. 
कामगारांनाइअरमफ दानकेलेजातील.  
 

4. जागा 
 
 

वाळू उ खनन 
ववाहतुक 

नदी यापा ात 
जा याकरीता 
र याचा 
उतारामळेुनदीकाठाचे
नकुसान, 
मातीचीधपूहोऊशक
ते.नदीकाठावरीलज
मीन सपाट 
करणेआिणवाळूउपस
यामुळेपय वरणीय. 

र ता यानेटवकमळेुपृ
ठभागिबघडणे 

नदी या ं दी या१/ 4 मीनदी याकाठापासनु 
कमी सरु ीत अंतर सोडलेजाईल 
(“शा वतवाळूउ खननमागदशकसचूना”नसुा
र) खाणकामपरवानगीपे ाजा तहोणारनाही. 
नदीकाठापयतजाणा यार यांची नासधसु 
टाळलेजाईलआिणउताराचीदेखभालकेलीजा
ईल. 

5. इकोलॉजी 
 

वाळु उ खनन व 
वाहतुक 

अ प-
कालावधीचा ास, 
वनीमळेुव यजीवांना
ास 

पिरसरावर पिरणाम 
होईल. 

नदीकाठाजवळील ीनबे ट/ 
समदुायवनीकरण अ ोचरोड बारीक 
धलुीकण उ सजनास ितबंिधत करेल. 



6. वाहतुकी
चीप दत 

वाहनां यासं येत
वाढ 

रेतीचे 
वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ 
के याने पय वरणावर 
िवपिरत पिरणाम 
होईल. 

क पातपुरेसेर तेआिणपािकग यासहा याने
वाहनवाहतुकीचेिनयमनकेलेजाईल. 

 
                                         सामािजक दािय - (CSR) 

        रेती उ खनन के याने पिरसरातील वातावरणात बदल हो याची श यता अस याने यावर िविवध 

उपाययोजना कर यात येतात. वाळु/रेती िनगती सधुारीत धोरण िदनांक 3/09/2019 रोजी नसुार 

रेतीघाट तािवत असले या ामपंचायतीना अनषंुगीक िवकास कामे कर याकरीता िनधी पुरवठा 

कर याची तरतुद कर यात आलेली आहे. ामपंचायतीने रेती उ खननास परवानगी िद यास मा. 

िज हािधकारी यां या माफत िललावात  ा त होना या र कमेतनू वािम वधन वजा क न िश लक 

र कमेचा 25% पयत िनधी ामपंचायतीना दे याची तरतुद कर यात आलेली आहे. िललावाचा 

र कमेचा माणात ही र कम 10% ते 25% पयत देय असेल.  

   ामपंयातीना दे यात येणारा िनधी या या अधीन त ये या या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दु ती, र याचा दु ती तसेच इतर मलुभुत गरजा भागव याकरीता खच करणे आव यक आहे. 

तावीत धोरणानसुार रेतीघाट िललावात गे यास संबंिधत ामपंचयातीस िनधीदेय असेल.  

पय वरण संर ण उपाय सधुार यासाठी, िनयं ण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आहेत(EMP COST) 

अ. . तपशील र म 

1. पय वरण देखरेख (हवा, पाणी, माती, आिण आवाज) 45000/- 

2. र यावर पाणी शपडण े 40000/- 

3. र ता देखभाल दु ती 40250/- 

4. यावसाियक आरो  आिण सरु ा (Mobile 

Toilet) यय तीक सरु ेची साधणे 

137250/- 

5. ितरपाल 5000/- 

 एकुण 267,500/- 

 
 



रेती घाटाचे नाव :- ग डसावरी मौजा - ग डसावरी येथील स.नं. 300,302,303 आराजी 1.95 हे. आर. तालकूा 
- चं परू िज हा- चं परू, महारा  
 

 
संिश    मािहती 
 
चं परू िज हयातील मौजा मौजा - ग डसावरी येथील स.नं. 300,302,303 आराजी 1.95 हे. आर. करीता सदर ताव 
वाळु उ खनना या टीने पय वरण िवषयक मा यते करीता तयार कलेले आहे. पय वरण, वन व वातावरिणय बदल 
मं ालय, मुंबई. यां या िदनांक. 14/09/2016 या तरतदुी नसुार 0 ते 05 हे टर े फळ असले या रेती घाटास पय वरण 
िवषयक मा यता घे याकरीता जनसनुावणी घे यात येत आहे. याकरीता रा य तरीय पय वरण सिमतीकडे पय वरण 
िवषयक मा यते करीता, अज सादर कर यात येत आहे. तािवत वाळू घाटाचे े  सव ऑफ इंिडया टोपीशीट : 
P 55 पी / 12 आिण अ ांश 20° 0'7.34"E - 20°0'6.43"N आिण रेखांश  79° 31'54.56"N - 79°31'54.93"E 
असे आहे. 
वाळु हे गौण खिनज बांधकामाचा टने अं यात मह वाचे असनु ईमारत बांधकाम कर याकरीता अ यंत आव यक व 
जा तीत जा त मागणी असलेले गौण खिनज आहे. वाळुची कठीणता व िटकाउपणा जा त अस याने हे मु यता र ते व 
इतर बांधकामात मोठया माणात वापर या जाते. 

तावीत मौजा ग डसावरी हा रेती घाट अंधारी नदीवर तावीत असनू वरील माणे स.नं. लगतचे नदी पा ातनु वाळुची 
उ खनन तावीत आहे. सदर रेती घाटातनु रेतीचे उ खनन हे मनु या  वारे फावडे आिण घमेले वाप नच करावयाचे 

तावीत आहे. तसेच वाहतकु कर याकरीता ॅ टर कवा िट परचा उपयोग करीत असतांना यात रेतीचे भरण सु दा 
मनु य बळा ारे केला जाईल, वाळु िनसगत: शैल अस याने ि ल ग, ला ट ग चा वापर केला जाणार नाही. सदर रेती 
घाटातनु वष 2020-21 म ये 3445 ास रेतीचे उ खनन तावीत असनु पय वरण िवषयक मा यता ा त झा यावर 
िललावा ारे उ खननास परवानगी दे यात येईल. याकरीता खाणकाम योजना विर ठ उपसंचालक, भुिव ान व खिनकम 
संचालनालय िवभाग यांचा कडुन मा यता दान कर यात आलेली आहे. िदनांक. 15 जानेवारी 2016 रोजी या पय वरण 
िवभागाचा अिधसचुने नसुार क प बी 2 या वगवारीत मोडत अस याने संपुण क पाकरीता पुव यवहायता अहवाल 
पय वरण  ाव थापिकय योजना तयार कर यात आलेली असनू रा य तरीय सिमतीकडे सादर कर यात येत आहे. 

 

सारणी : थवीत थळाची ठळक वैिश ठे 

अ. . तपशील मािहती 
A. क पाचे व प ग डसावरी रेती घाट  
B. क पाचा आकार 
1. उ खनन े फळ 1.95 हे.आर 
2. तािवत उ पादन मता  3445 ास/वा षक 
C थळाचे तपशील 
1. गाव ग डसावरी 
2. तालकुा चं परू 



रेती घाटाचे नाव :- ग डसावरी मौजा - ग डसावरी येथील स.नं. 300,302,303 आराजी 1.95 हे. आर. तालकूा 
- चं परू िज हा- चं परू, महारा  
 

3. िज हा  चं परू 
4. रा य महारा  
5. अ ांश व रेखांश 

 
 
 
 
 
 

 

िसमा बद ु अ ांश रेखांश 

1  20° 0'7.34"N  79°31'54.56"E 

2  20° 0'7.89"N  79°31'55.69"E 

3  20° 0'8.07"N  79°31'59.02"E 

4  20° 0'5.31"N  79°32'5.63"E 

5  20° 0'5.12"N  79°32'8.80"E 

6  20° 0'6.04"N  79°32'10.71"E 

7  20° 0'9.30"N  79°32'13.65"E 

8  20° 0'8.73"N  79°32'14.48"E 

9  20° 0'5.20"N  79°32'11.41"E 

10  20° 0'4.12"N  79°32'9.10"E 

11  20° 0'4.31"N  79°32'5.40"E 

12  20° 0'7.09"N  79°31'58.90"E 

13  20° 0'6.96"N  79°31'56.02"E 

14  20° 0'6.43"N  79°31'54.93"E 
 

6. टोपोशीट मांक. 55P/12 
D े ाची पय वरण ताळमेळ 
1. नदी/जलाशय अंधारी नदी आहे. 
2. जवळचे गाव/िज हा खिनप ा े  हे ग डसावरी पासनू चे अंतर 1.20 िक.मी. आहे 
3. जवळचे रे वे टेशन जवळचे रे वे टेशन हे केळझर रे वे टेशन असनु 3.65 िक.मी. अंतरावर 

आहे 
4. जवळचे िवमाणतळ जवळचे िवमाणतळ नागपुर ला, 135.50 िक.मी दि नेला आहे. 
5. रा याचा िसमा रा यालगत या िसमा नाही. 
6. भुकंपाचे िवभाग नाही. 
D खच चा तपशील 

1. ऑफसेट ाईज Rs. 36,88,500/- 
E क पासाठी आव यक बाबी 



रेती घाटाचे नाव :- ग डसावरी मौजा - ग डसावरी येथील स.नं. 300,302,303 आराजी 1.95 हे. आर. तालकूा 
- चं परू िज हा- चं परू, महारा  
 

1.  पा याची आव यकता  2.10 KLD 
2. इंधनाची आव यता N/A 
3. मणु य बळाची आव यता 08 (कुशल आिण अकुशल य ती) 

 

थान (नकाशे दशिवत सामा य थान, िविश ट थान आिण क प सीमा आिण क प लेआउट) 

 

पाणी आिण इतर याची उपल धता 

तावीत क पात पा याची िनयमीत आव यकता 2.10 KLD. असनु मौजा ग डसावरी येथे परुवठा कर याचे 
साधन आहे. पा या या आव यकतेचा तपशील खाली िदला आहे. 

तपशील : पा याची मागणी  
S. No. तपशील माण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.30 
2. धुळ दडप यासाठी पा याची फवारणी 0.80 
3. ीन बे ट / वृ ारोपण 1.00 
Total 2.10 

  

 

 



रेती घाटाचे नाव :- ग डसावरी मौजा - ग डसावरी येथील स.नं. 300,302,303 आराजी 1.95 हे. आर. तालकूा 
- चं परू िज हा- चं परू, महारा  
 
पय वरण यव थापनाचे िनयोजन 

अ.
. 

पय वरणी
य मापदंड  

ि याकलाप भाव ईएमपी / शमन उपायांचे भिव यवाणी  

1. जल 

 

खाणकाम 
कवा वाळूचे 
िन कषण 

वाहात बदल 
खोलीत वाढ के याने 
वाहाची गती वाढू शकते 

पृ ठभाग पा याची गुणव ा 
आिण भजूल गुणव ेत 
बदल घाण पाणी ाव 
 

कोणतेही िवचलन तािवत नाही. वाहाचे 
माण, पृ ठभाग जलिव ान आिण भजूल 
णालीवर कोणताही ितकूल पिरणाम 

होणार नाही. 
खाणकामांना 0.5मीटर खोलीपरुती 
मय िदत ठेवले जाईल, यामळेु नदी या 
वाहात जा त बदल होणार नाही. 

पोटबल टॉयले स वापरली जातील; यामळेु 
कोणतेही सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन 
ि याकलाप, 
वाहने वा ॅ टर 
हालचाली ारे 
वाळूची वाहतकू 
खिनज लोड 
करणे आिण 
उतारणे 

या पसरले या धळू 
िन मतीमळेु मानवी 
आरो यावर ितकूल 
पिरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साच याने 
टोमेटल िनदशांक कमी 

केला जाऊ शकतो. 

सीपीसीबी या मागदशक सचूनांनसुार ीन 
बे ट आवारात िवकिसत केला जाईल. 
कामगारांना ड ट मा क दान केला जाईल. 
क या र यावर िनयिमत पाणी शपडणे. 
क / िट परचा एकसमान वेग राख यासाठी 

र ते सपाटीकरण केले जाईल. र यावर 
येणा या कचा वेग मय िदत असेल आिण 
वाहतकुी या वेळी साम ीचे आवरण असेल. 
ओ हरलो डग टाळले जाईल.  

3. वनी 
 

खाण 
थळापासनु 

जवळपास या 
र यावर 
रहदारी. 

वाहनां या रहदारी आिण 
खाणकामां या कारणामळेु 
आवाज िन मती 
 

आवाजाचे िनयिमतपणे परी ण केले 
जाईल. वाहतकू वाहनांिशवाय इतर 
कोण याही उपकरणांना परवानगी िदली 
जाणार नाही. कंपन आिण आवाज कमी 
कर यासाठी वाहनांची यो य देखभाल 
केली जाईल. 
कामगारांना इअर मफ दान केले जातील.  

4. जागा 
 
 

वाळू उ खनन 
व वाहतकु 

नदी या पा ात 
जा याकरीता र याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू होऊ 
शकते. नदीकाठावरील  
जमीन सपाट करणे आिण 
वाळू उपस यामळेु 
पय वरणीय. 
र ता या नेटवकमळेु 
पृ ठभाग िबघडणे 

नदी या ं दी या १/ 4 मी नदी या 
काठापासनु कमी सरु ीत अतंर सोडले 
जाईल (“शा वत वाळू उ खनन मागदशक 
सचूना” नसुार) खाणकाम परवानगी पे ा 
जा त होणार नाही. 

 नदीकाठापयत जाणा या र यांची नासधसु  
टाळले जाईल आिण उताराची देखभाल 
केली जाईल. 

5. इकोलॉजी  
 

वाळु उ खनन 
व वाहतकु 

अ प-कालावधीचा ास, 
वनीमळेु व यजीवांना ास 

 नदीकाठाजवळील ीन बे ट / समदुाय 
वनीकरण अ ोच रोड बारीक धलुीकण 



रेती घाटाचे नाव :- ग डसावरी मौजा - ग डसावरी येथील स.नं. 300,302,303 आराजी 1.95 हे. आर. तालकूा 
- चं परू िज हा- चं परू, महारा  
 

 पिरसरावर पिरणाम होईल. उ सजनास ितबंिधत करेल. 
6. वाहतकुी

ची प दत  
वाहनां या 
सं येत वाढ 

रेतीचे वाहतकुीकरीता 
साधनात वाढ के याने 
पय वरणावर िवपिरत 
पिरणाम होईल. 

 क पात परेुसे र ते आिण पािकग या 
सहा याने वाहन वाहतकुीचे िनयमन केले 
जाईल. 

 

                              सामािजक दािय - (CSR) 

        रेती उ खनन के याने पिरसरातील वातावरणात बदल हो याची श यता अस याने यावर िविवध 

उपाययोजना कर यात येतात. वाळु/रेती िनगती सधुारीत धोरण िदनांक 3/09/2019 रोजी नसुार 

रेतीघाट तािवत असले या ामपंचायतीना अनषंुगीक िवकास कामे कर याकरीता िनधी पुरवठा 

कर याची तरतुद कर यात आलेली आहे. ामपंचायतीने रेती उ खननास परवानगी िद यास मा. 

िज हािधकारी यां या माफत िललावात  ा त होना या र कमेतनू वािम वधन वजा क न िश लक 

र कमेचा 25% पयत िनधी ामपंचायतीना दे याची तरतुद कर यात आलेली आहे. िललावाचा 

र कमेचा माणात ही र कम 10% ते 25% पयत देय असेल.  

  ामपंयातीना दे यात येणारा िनधी या या अधीन त ये या या शाळा/अंगणवाडी यांचा दु ती, 

र याचा दु ती तसेच इतर मलुभुत गरजा भागव याकरीता खच करणे आव यक आहे. तावीत 

धोरणानसुार रेतीघाट िललावात गे यास संबंिधत ामपंचयातीस िनधीदेय असेल  

पय वरण संर ण उपाय सधुार यासाठी, िनयं ण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आहेत(EMP COST) 

अ. . तपशील र म 

1. पय वरण देखरेख (हवा, पाणी, माती, आिण आवाज) 45000/- 

2. र यावर पाणी शपडण े 40000/- 

3. र ता देखभाल दु ती 35250/- 

4. यावसाियक आरो  आिण सरु ा (Mobile 

Toilet) यय तीक सरु ेची साधणे 

137250/- 

5. ितरपाल 5000/- 

 एकुण 2,62,500/- 

 



रेती घाटाचे नाव :- घु घसू, मौजा - घु घसू,  येथील स.नं. 296 आराजी 0.60 हे. आर. तालकूा - चं परू िज हा- 
चं परू, महारा  
. 
 

संिश    मािहती 
 
चं परू िज हयातील मौजा मौजा घु घसूयेथीलस.नं. 296 आराजी 0.6 हे.आर.करीता सदर ताव वाळु उ खनना या 

टीने पय वरण िवषयक मा यते करीता तयार कलेले आहे. पय वरण, वन व वातावरिणय बदल मं ालय, मुंबई. यां या 
िदनांक. 14/09/2016 या तरतदुी नसुार 0 ते 05 हे टर े फळ असले या रेती घाटास पय वरण िवषयक मा यता 
घे याकरीता जनसनुावणी घे यात येत आहे. याकरीता रा य तरीय पय वरण सिमतीकडे पय वरण िवषयक मा यते 
करीता, अज सादर कर यात येत आहे. तािवत वाळू घाटाचे े  सव ऑफ इंिडया टोपीशीट : P 55 पी / 12 
आिण अ ांश 19°55'53.69"N19°55'53.69"N आिण रेखांश79°05'22.65"E 79°05'21.96"Eअसेआहे. 
वाळु हे गौण खिनज बांधकामाचा टने अं यात मह वाचे असनु ईमारत बांधकाम कर याकरीता अ यंत आव यक व 
जा तीत जा त मागणी असलेले गौण खिनज आहे. वाळुची कठीणता व िटकाउपणा जा त अस याने हे मु यता र ते व 
इतर बांधकामात मोठया माणात वापर या जाते. 

तावीत मौजा घु घसू हा रेती घाट वध  नदीवर तावीत असनू वरील माणे स.नं. लगतचे नदी पा ातनु वाळुची 
उ खनन तावीत आहे. सदर रेती घाटातनु रेतीचे उ खनन हे मनु या  वारे फावडे आिण घमेले वाप नच करावयाचे 

तावीत आहे. तसेच वाहतकु कर याकरीता ॅ टर कवा िट परचा उपयोग करीत असतांना यात रेतीचे भरण सु दा 
मनु य बळा ारे केला जाईल, वाळु िनसगत: शैल अस याने ि ल ग, ला ट ग चा वापर केला जाणार नाही. सदर रेती 
घाटातनु वष 2020-21 म ये 1060 ास रेतीचे उ खनन तावीत याकरीता खाणकाम योजना विर ठ उपसंचालक, 
भुिव ान व खिनकम संचालनालय िवभाग यांचा कडुन मा यता दान कर यात आलेली आहे. िदनांक. 15 जानेवारी 
2016 रोजी या पय वरण िवभागाचा अिधसचुने नसुार क प बी 2 या वगवारीत मोडत अस याने संपुण क पाकरीता 
पुव यवहायता अहवाल पय वरण  ाव थापिकय योजना तयार कर यात आलेली असनू रा य तरीय सिमतीकडे सादर 
कर यात येत आहे. 
 

सारणी : थवीत थळाचीठळकवैिश ठे 

अ. . तपशील मािहती 
A. क पाचे व प घु घसु रेती घाट 
B. क पाचा आकार 
1. उ खनन े फळ 0.60 हे.आर 
2. तािवत उ पादन मता 1060 ास/वा षक 
C थळाचे तपशील 
1. गाव घु घसु 
2. तालकुा चं परू 
3. िज हा चं परू 
4. रा य महारा  



रेती घाटाचे नाव :- घु घसू, मौजा - घु घसू,  येथील स.नं. 296 आराजी 0.60 हे. आर. तालकूा - चं परू िज हा- 
चं परू, महारा  
. 
 

5. अ ांशवरेखांश 
 
 
 
 
 
 

 

िसमा बद ु अ ांश रेखांश 
1 19° 55' 53.69" N 79° 05' 22.65" E 

2 19° 55' 43.95" N 79° 05' 23.17" E 

3 19° 55' 43.95" N 79° 05' 22.49" E 

4 19° 55' 53.69" N 79° 05' 21.96" E 
 

6. टोपोशीट मांक. 55P/12 
D े ाची पय वरण ताळमेळ 
1. नदी/जलाशय वध  नदीआहे. 
2. जवळचेगाव/िज हा खिनप ा े  हे घु घसु पासनू चे अंतर 0.30 िक.मी. आहे 
3. जवळचेरे वे टेशन जवळचे रे वे टेशन हे केळझर रे वे टेशन असनु 2.66 िक.मी. अंतरावर 

आहे 
4. जवळचेिवमाणतळ जवळ चे िवमाणतळ मोरवा , चं परू ला, 15.43 िक.मी इशानैसआहे. 
5. रा याचािसमा रा या लगत या िसमा नाही. 
6. भुकंपाचेिवभाग नाही. 
D खच चातपशील 

1. ऑफसेट ाईज Rs. 11,34,900/- 
E क पासाठी आव यक बाबी 
1. पा याचीआव यकता 2.30 KLD 
2. इंधनाचीआव यता N/A 
3. मणु यबळाचीआव यता 08 (कुशलआिण अकुशल य ती) 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- घु घसू, मौजा - घु घसू,  येथील स.नं. 296 आराजी 0.60 हे. आर. तालकूा - चं परू िज हा- 
चं परू, महारा  
. 
 
थान (नकाशे दशिवत सामा य थान, िविश ट थान आिण क प सीमा आिण क प लेआउट)

 

पाणी आिण इतर याची उपल धता 

तावीत क पात पा याची िनयमीत आव यकता 2.30 KLD. असनु मौजा घु घसू येथे परुवठा कर याचे साधन 
आहे. पा या या आव यक तेचातपशीलखालीिदलाआहे. 

तपशील: पा याचीमागणी 
S. No. तपशील माण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.30 
2. धुळ दडप यासाठीपा याची फवारणी 1.0 
3. ीन बे ट / वृ ारोपण 1.00 
Total 2.90 

 

पय वरण यव थापनाचे िनयोजन 

अ.
. 

पय वरणी
य मापदंड  

ि याकलाप भाव ईएमपी / शमन उपायांचे भिव यवाणी  

1. जल 

 

खाणकाम 
कवा वाळूचे 
िन कषण 

वाहात बदल 
खोलीत वाढ के याने 
वाहाची गती वाढू शकते 

पृ ठभाग पा याची गुणव ा 

कोणतेही िवचलन तािवत नाही. वाहाचे 
माण, पृ ठभाग जलिव ान आिण भजूल 
णालीवर कोणताही ितकूल पिरणाम 

होणार नाही. 



रेती घाटाचे नाव :- घु घसू, मौजा - घु घसू,  येथील स.नं. 296 आराजी 0.60 हे. आर. तालकूा - चं परू िज हा- 
चं परू, महारा  
. 
 

आिण भजूल गुणव ेत 
बदल घाण पाणी ाव 
 

खाणकामांना 0.5मीटर खोलीपरुती 
मय िदत ठेवले जाईल, यामळेु नदी या 
वाहात जा त बदल होणार नाही. 

पोटबल टॉयले स वापरली जातील; यामळेु 
कोणतेही सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन 
ि याकलाप, 
वाहने वा ॅ टर 
हालचाली ारे 
वाळूची वाहतकू 
खिनज लोड 
करणे आिण 
उतारणे 

या पसरले या धळू 
िन मतीमळेु मानवी 
आरो यावर ितकूल 
पिरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साच याने 
टोमेटल िनदशांक कमी 

केला जाऊ शकतो. 

सीपीसीबी या मागदशक सचूनांनसुार ीन 
बे ट आवारात िवकिसत केला जाईल. 
कामगारांना ड ट मा क दान केला जाईल. 
क या र यावर िनयिमत पाणी शपडणे. 
क / िट परचा एकसमान वेग राख यासाठी 

र ते सपाटीकरण केले जाईल. र यावर 
येणा या कचा वेग मय िदत असेल आिण 
वाहतकुी या वेळी साम ीचे आवरण असेल. 
ओ हरलो डग टाळले जाईल.  

3. वनी 
 

खाण 
थळापासनु 

जवळपास या 
र यावर 
रहदारी. 

वाहनां या रहदारी आिण 
खाणकामां या कारणामळेु 
आवाज िन मती 
 

आवाजाचे िनयिमतपणे परी ण केले 
जाईल. वाहतकू वाहनांिशवाय इतर 
कोण याही उपकरणांना परवानगी िदली 
जाणार नाही. कंपन आिण आवाज कमी 
कर यासाठी वाहनांची यो य देखभाल 
केली जाईल. 
कामगारांना इअर मफ दान केले जातील.  

4. जागा 
 
 

वाळू उ खनन 
व वाहतकु 

नदी या पा ात 
जा याकरीता र याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू होऊ 
शकते. नदीकाठावरील  
जमीन सपाट करणे आिण 
वाळू उपस यामळेु 
पय वरणीय. 
र ता या नेटवकमळेु 
पृ ठभाग िबघडणे 

नदी या ं दी या १/ 4 मी नदी या 
काठापासनु कमी सरु ीत अतंर सोडले 
जाईल (“शा वत वाळू उ खनन मागदशक 
सचूना” नसुार) खाणकाम परवानगी पे ा 
जा त होणार नाही. 

 नदीकाठापयत जाणा या र यांची नासधसु  
टाळले जाईल आिण उताराची देखभाल 
केली जाईल. 

5. इकोलॉजी  
 

वाळु उ खनन 
व वाहतकु 

अ प-कालावधीचा ास, 
वनीमळेु व यजीवांना ास 

 पिरसरावर पिरणाम होईल. 

 नदीकाठाजवळील ीन बे ट / समदुाय 
वनीकरण अ ोच रोड बारीक धलुीकण 
उ सजनास ितबंिधत करेल. 

6. वाहतकुी
ची प दत  

वाहनां या 
सं येत वाढ 

रेतीचे वाहतकुीकरीता 
साधनात वाढ के याने 
पय वरणावर िवपिरत 
पिरणाम होईल. 

 क पात परेुसे र ते आिण पािकग या 
सहा याने वाहन वाहतकुीचे िनयमन केले 
जाईल. 

 

                                   सामािजक दािय - (CSR) 



रेती घाटाचे नाव :- घु घसू, मौजा - घु घसू,  येथील स.नं. 296 आराजी 0.60 हे. आर. तालकूा - चं परू िज हा- 
चं परू, महारा  
. 
 
        रेती उ खनन के याने पिरसरातील वातावरणात बदल हो याची श यता अस याने यावर िविवध 

उपाययोजना कर यात येतात. वाळु/रेती िनगती सधुारीत धोरण िदनांक 3/09/2019 रोजी नसुार 

रेतीघाट तािवत असले या ामपंचायतीना अनषंुगीक िवकास कामे कर याकरीता िनधी पुरवठा 

कर याची तरतुद कर यात आलेली आहे. ामपंचायतीने रेती उ खननास परवानगी िद यास मा. 

िज हािधकारी यां या माफत िललावात  ा त होना या र कमेतनू वािम वधन वजा क न िश लक 

र कमेचा 25% पयत िनधी ामपंचायतीना दे याची तरतुद कर यात आलेली आहे. िललावाचा 

र कमेचा माणात ही र कम 10% ते 25% पयत देय असेल.  

  ामपंयातीना दे यात येणारा िनधी या या अधीन त ये या या शाळा/अंगणवाडी यांचा दु ती, 

र याचा दु ती तसेच इतर मलुभुत गरजा भागव याकरीता खच करणे आव यक आहे. तावीत 

धोरणानसुार रेतीघाट िललावात गे यास संबंिधत ामपंचयातीस िनधीदेय असेल  

पय वरण संर ण उपाय सधुार यासाठी, िनयं ण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आहेत(EMP COST) 

अ. . तपशील र म 

1. पय वरण देखरेख (हवा, पाणी, माती, आिण आवाज) 45000/- 

2. र यावर पाणी शपडण े 40000/- 

3. र ता देखभाल दु ती 35250/- 

4. यावसाियक आरो  आिण सरु ा (Mobile 

Toilet) यय तीक सरु ेची साधणे 

137250/- 

5. ितरपाल 5000/- 

 एकुण 2,62,500/- 

 

. 

 



रेती घाटाचे नाव :- ग देडा मौजा ग देडा येथील स.नं. 300, 301, व 302 आराजी 1.20 हे. आर. तालकूा – 
िचमरु, िज हा - चं परू 
  
संिश    मािहती 
 
चं परू िज हयातील मौजा ग देडा येथील स.नं. 300, 301, व 302 आराजी 1.20 हे. आर करीता सदर ताव वाळु 
उ खनना या टीने पय वरण िवषयक मा यते करीता तयार कलेले आहे. पय वरण, वन व वातावरिणय बदल मं ालय, 
मुंबई. यां या िदनांक. 14/09/2016 या तरतदुी नसुार 0 ते 05 हे टर े फळ असले या रेती घाटास पय वरण िवषयक 
मा यता घे याकरीता जनसनुावणी घे यात येत आहे. याकरीता रा य तरीय पय वरण सिमतीकडे पय वरण िवषयक 
मा यते करीता, अज सादर कर यात येत आहे. तािवत वाळू घाटाचे े  सव ऑफ इंिडया टोपीशीट : P 55 पी 
/ 12 आिण अ ांश 20° 24'31.18"N 20°24'31.73"N आिण रेखांश  79° 28'46.82"E  79°28'44.83"E असे 
आहे. 
वाळु हे गौण खिनज बांधकामाचा टने अं यात मह वाचे असनु ईमारत बांधकाम कर याकरीता अ यंत आव यक व 
जा तीत जा त मागणी असलेले गौण खिनज आहे. वाळुची कठीणता व िटकाउपणा जा त अस याने हे मु यता र ते व 
इतर बांधकामात मोठया माणात वापर या जाते. 

तावीत मौजा ग देडा हा रेती घाट उमा नदीवर तावीत असनू वरील माणे स.नं. लगतचे नदी पा ातनु वाळुची 
उ खनन तावीत आहे. सदर रेती घाटातनु रेतीचे उ खनन हे मनु या  वारे फावडे आिण घमेले वाप नच करावयाचे 

तावीत आहे. तसेच वाहतकु कर याकरीता ॅ टर कवा िट परचा उपयोग करीत असतांना यात रेतीचे भरण सु दा 
मनु य बळा ारे केला जाईल, वाळु िनसगत: शैल अस याने ि ल ग, ला ट ग चा वापर केला जाणार नाही. सदर रेती 
घाटातनु वष 2020-21 म ये 2120 ास रेतीचे उ खनन तावीत असनु पय वरण िवषयक मा यता ा त झा यावर 
िललावा ारे उ खननास परवानगी दे यात येईल. याकरीता खाणकाम योजना विर ठ उपसंचालक, भुिव ान व खिनकम 
संचालनालय िवभाग यांचा कडुन मा यता दान कर यात आलेली आहे. िदनांक. 15 जानेवारी 2016 रोजी या पय वरण 
िवभागाचा अिधसचुने नसुार क प बी 2 या वगवारीत मोडत अस याने संपुण क पाकरीता पुव यवहायता अहवाल 
पय वरण  ाव थापिकय योजना तयार कर यात आलेली असनू रा य तरीय सिमतीकडे सादर कर यात येत आहे. 

 

सारणी : थवीत थळाची ठळक वैिश ठे 

अ. . तपशील मािहती 
A. क पाचे व प ग देडा रेती घाट  
B. क पाचा आकार 
1. उ खनन े फळ 1.20 हे.आर 
2. तािवत उ पादन मता  2120 ास/वा षक 
C थळाचे तपशील 
1. गाव ग देडा 
2. तालकुा िचमरु 
3. िज हा  चं परू 



रेती घाटाचे नाव :- ग देडा मौजा ग देडा येथील स.नं. 300, 301, व 302 आराजी 1.20 हे. आर. तालकूा – 
िचमरु, िज हा - चं परू 

4. रा य महारा  
5. अ ांश व रेखांश 

 
 
 
 
 
 

 

िसमा बद ु अ ांश रेखांश 
1 20°24'31.18"N 79°28'46.82"E 

2 20°24'37.56"N 79°28'48.16"E 

3 20°24'38.11"N 79°28'46.17"E 

4 20°24'31.73"N 79°28'44.83"E 
 

6. टोपोशीट मांक. 55P/12 
D े ाची पय वरण ताळमेळ 
1. नदी/जलाशय उमा नदी आहे. 
2. जवळचे गाव/िज हा खिनप ा े  हे ग देउा पासनू चे अंतर 0.90 िक.मी. आहे 
3. जवळचे रे वे टेशन जवळचे रे वे टेशन हे सदेवाही रे वे टेशन असनु 22.45 िक.मी. 

अंतरावर आहे 
4. जवळचे िवमाणतळ जवळचे िवमाणतळ नागपुर ला, 87.50 िक.मी दि नेला आहे. 
5. रा याचा िसमा रा यालगत या िसमा नाही. 
6. भुकंपाचे िवभाग नाही. 
D खच चा तपशील 

1. ऑफसेट ाईज Rs. 22,69,800/- 
E क पासाठी आव यक बाबी 
1. पा याची आव यकता  2.10 KLD 
2. इंधनाची आव यता N/A 
3. मणु य बळाची आव यता 08 (कुशल आिण अकुशल य ती) 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- ग देडा मौजा ग देडा येथील स.नं. 300, 301, व 302 आराजी 1.20 हे. आर. तालकूा – 
िचमरु, िज हा - चं परू 
थान (नकाशे दशिवत सामा य थान, िविश ट थान आिण क प सीमा आिण क प लेआउट) 

 

पाणी आिण इतर याची उपल धता 

तावीत क पात पा याची िनयमीत आव यकता 2.10 KLD. असनु मौजा ग देडा येथे परुवठा कर याचे साधन 
आहे. पा या या आव यकतेचा तपशील खाली िदला आहे. 

तपशील : पा याची मागणी  
S. No. तपशील माण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.30 
2. धुळ दडप यासाठी पा याची फवारणी 0.80 
3. ीन बे ट / वृ ारोपण 1.00 
Total 2.10 

 

पय वरण यव थापनाचे िनयोजन 

अ.
. 

पय वरणी
य मापदंड  

ि याकलाप भाव ईएमपी / शमन उपायांचे भिव यवाणी  

1. जल 
 

खाणकाम कवा 
वाळूचे िन कषण 

वाहात बदल 
खोलीत वाढ के याने 

वाहाची गती वाढू शकते 
पृ ठभाग पा याची 
गणुव ा आिण भजूल 
गणुव ेत बदल घाण 

कोणतेही िवचलन तािवत नाही. वाहाचे माण, 
पृ ठभाग जलिव ान आिण भजूल णालीवर 
कोणताही ितकूल पिरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 0.5 मीटर खोलीपुरती मय िदत ठेवले 
जाईल, यामळेु नदी या वाहात जा त बदल होणार 
नाही. 



रेती घाटाचे नाव :- ग देडा मौजा ग देडा येथील स.नं. 300, 301, व 302 आराजी 1.20 हे. आर. तालकूा – 
िचमरु, िज हा - चं परू 

पाणी ाव 
 

पोटबल टॉयले स वापरली जातील; यामळेु कोणतेही 
सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन ि याकलाप, 
वाहने वा ॅ टर 
हालचाली ारे 
वाळूची वाहतकू 
खिनज लोड करणे 
आिण उतारणे 

या पसरले या धळू 
िन मतीमळेु मानवी 
आरो यावर ितकूल 
पिरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साच याने 
टोमेटल िनदशांक कमी 

केला जाऊ शकतो. 

सीपीसीबी या मागदशक सचूनांनसुार ीन बे ट 
आवारात िवकिसत केला जाईल. 
कामगारांना ड ट मा क दान केला जाईल. क या 
र यावर िनयिमत पाणी शपडणे. क / िट परचा 
एकसमान वेग राख यासाठी र ते सपाटीकरण केले 
जाईल. र यावर येणा या कचा वेग मय िदत असेल 
आिण वाहतुकी या वेळी साम ीचे आवरण असेल. 
ओ हरलो डग टाळले जाईल.  

3. वनी 
 

खाण थळापासनु 
जवळपास या 
र यावर रहदारी. 

वाहनां या रहदारी आिण 
खाणकामां या 
कारणामळेु आवाज 
िन मती 
 

आवाजाचे िनयिमतपणे परी ण केले जाईल. वाहतकू 
वाहनांिशवाय इतर कोण याही उपकरणांना परवानगी 
िदली जाणार नाही. कंपन आिण आवाज कमी 
कर यासाठी वाहनांची यो य देखभाल केली जाईल. 
कामगारांना इअर मफ दान केले जातील.  
 

4. जागा 
 
 

वाळू उ खनन व 
वाहतुक 

नदी या पा ात 
जा याकरीता र याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू 
होऊ शकते. 
नदीकाठावरील  जमीन 
सपाट करणे आिण वाळू 
उपस यामळेु 
पय वरणीय. 
र ता या नेटवकमळेु 
पृ ठभाग िबघडणे 

नदी या ं दी या १/ 4 मी नदी या काठापासनु कमी 
सरु ीत अंतर सोडले जाईल (“शा वत वाळू उ खनन 
मागदशक सचूना” नसुार) खाणकाम परवानगी पे ा 
जा त होणार नाही. 
नदीकाठापयत जाणा या र यांची नासधसु  टाळले 
जाईल आिण उताराची देखभाल केली जाईल. 

5. इकोलॉजी  
 

वाळु उ खनन व 
वाहतुक 

अ प-कालावधीचा ास, 
वनीमळेु व यजीवांना 
ास 

पिरसरावर पिरणाम 
होईल. 

नदीकाठाजवळील ीन बे ट / समदुाय वनीकरण 
अ ोच रोड बारीक धलुीकण उ सजनास ितबंिधत 
करेल. 

6. वाहतुकीची 
प दत  

वाहनां या सं येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ के याने 
पय वरणावर िवपिरत 
पिरणाम होईल. 

क पात पुरेसे र ते आिण पािकग या सहा याने 
वाहन वाहतुकीचे िनयमन केले जाईल. 

 
 

 



रेती घाटाचे नाव :- ग देडा मौजा ग देडा येथील स.नं. 300, 301, व 302 आराजी 1.20 हे. आर. तालकूा – 
िचमरु, िज हा - चं परू 

सामािजक दािय - (CSR) 

        रेती उ खनन के याने पिरसरातील वातावरणात बदल हो याची श यता अस याने यावर िविवध 

उपाययोजना कर यात येतात. वाळु/रेती िनगती सधुारीत धोरण िदनांक 3/09/2019 रोजी नसुार 

रेतीघाट तािवत असले या ामपंचायतीना अनषंुगीक िवकास कामे कर याकरीता िनधी पुरवठा 

कर याची तरतुद कर यात आलेली आहे. ामपंचायतीने रेती उ खननास परवानगी िद यास मा. 

िज हािधकारी यां या माफत िललावात  ा त होना या र कमेतनू वािम वधन वजा क न िश लक 

र कमेचा 25% पयत िनधी ामपंचायतीना दे याची तरतुद कर यात आलेली आहे. िललावाचा 

र कमेचा माणात ही र कम 10% ते 25% पयत देय असेल.  

   ामपंयातीना दे यात येणारा िनधी या या अधीन त ये या या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दु ती, र याचा दु ती तसेच इतर मलुभुत गरजा भागव याकरीता खच करणे आव यक आहे. 

तावीत धोरणानसुार रेतीघाट िललावात गे यास संबंिधत ामपंचयातीस िनधीदेय असेल. 

  
पय वरण संर ण उपाय सधुार यासाठी, िनयं ण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आहेत(EMP COST) 

अ. . तपशील र म 

1. पय वरण देखरेख (हवा, पाणी, माती, आिण आवाज) 45000/- 

2. र यावर पाणी शपडणे 45000/- 

3. र ता देखभाल दु ती 35750/- 

4. यावसाियक आरो  आिण सरु ा (Mobile Toilet) 

यय तीक सरु ेची साधणे 

137250/- 

5. ितरपाल 5000/- 

 एकुण 2,68,000/- 

 
 



रेती घाटाचे नाव :- जनुगाव मौजा जनुगाव येथील स.नं. 7 व 8 आराजी 0.75 हे. आर. तालकूा – प भणु  , 
िज हा - चं परू  
 

संिश    मािहती 
 
चं परू िज हयातील मौजा जुनगांव येथील स.नं. 7 व 8 आराजी 0.75 हे. आर.करीता सदर ताव वाळु उ खनना या 

टीने पय वरण िवषयक मा यते करीता तयार कलेले आहे. पय वरण, वन व वातावरिणय बदल मं ालय, मुंबई. यां या 
िदनांक. 14/09/2016 या तरतदुी नसुार 0 ते 05 हे टर े फळ असले या रेती घाटास पय वरण िवषयक मा यता 
घे याकरीता जनसनुावणी घे यात येत आहे. याकरीता रा य तरीय पय वरण सिमतीकडे पय वरण िवषयक मा यते 
करीता, अज सादर कर यात येत आहे. तािवत वाळू घाटाचे े  सव ऑफ इंिडया टोपीशीट : P 55 पी / 12 
आिण अ ांश 20° 0'7.97"E 79°31'12.90"N आिण रेखांश  20° 0'6.89"N  79°31'12.52"E असे आहे. 
वाळु हे गौण खिनज बांधकामाचा टने अं यात मह वाचे असनु ईमारत बांधकाम कर याकरीता अ यंत आव यक व 
जा तीत जा त मागणी असलेले गौण खिनज आहे. वाळुची कठीणता व िटकाउपणा जा त अस याने हे मु यता र ते व 
इतर बांधकामात मोठया माणात वापर या जाते. 

तावीत मौजा जुनगांव हा रेती घाट अंधारी नदीवर तावीत असनू वरील माणे स.नं. लगतचे नदी पा ातनु वाळुची 
उ खनन तावीत आहे. सदर रेती घाटातनु रेतीचे उ खनन हे मनु या  वारे फावडे आिण घमेले वाप नच करावयाचे 

तावीत आहे. तसेच वाहतकु कर याकरीता ॅ टर कवा िट परचा उपयोग करीत असतांना यात रेतीचे भरण सु दा 
मनु य बळा ारे केला जाईल, वाळु िनसगत: शैल अस याने ि ल ग, ला ट ग चा वापर केला जाणार नाही. सदर रेती 
घाटातनु वष 2020-21 म ये 1325 ास रेतीचे उ खनन तावीत असनु पय वरण िवषयक मा यता ा त झा यावर 
िललावा ारे उ खननास परवानगी दे यात येईल. याकरीता खाणकाम योजना विर ठ उपसंचालक, भुिव ान व खिनकम 
संचालनालय िवभाग यांचा कडुन मा यता दान कर यात आलेली आहे. िदनांक. 15 जानेवारी 2016 रोजी या पय वरण 
िवभागाचा अिधसचुने नसुार क प बी 2 या वगवारीत मोडत अस याने संपुण क पाकरीता पुव यवहायता अहवाल 
पय वरण  ाव थापिकय योजना तयार कर यात आलेली असनू रा य तरीय सिमतीकडे सादर कर यात येत आहे. 

 

सारणी : थवीत थळाची ठळक वैिश ठे 

अ. . तपशील मािहती 
A. क पाचे व प जुनगांव रेती घाट  
B. क पाचा आकार 
1. उ खनन े फळ 0.75 हे.आर 
2. तािवत उ पादन मता  1325 ास/वा षक 
C थळाचे तपशील 
1. गाव जुनगाव 
2. तालकुा प भुण  
3. िज हा  चं परू 
4. रा य महारा  



रेती घाटाचे नाव :- जनुगाव मौजा जनुगाव येथील स.नं. 7 व 8 आराजी 0.75 हे. आर. तालकूा – प भणु  , 
िज हा - चं परू  
 

5. अ ांश व रेखांश 
 
 
 
 
 
 

 

िसमा बद ु अ ांश रेखांश 
1 19°53'15.39"N 79°47'47.16"E 

2 19°53'18.60"N 79°47'51.05"E 

3 19°53'17.46"N 79°47'52.27"E 

4 19°53'14.25"N 79°47'48.38"E 
 

6. टोपोशीट मांक. 55P/12 
D े ाची पय वरण ताळमेळ 
1. नदी/जलाशय अंधारी नदी आहे. 
2. जवळचे गाव/िज हा खिनप ा े  हे जुनगांव पासनू चे अंतर 1.20 िक.मी. आहे 
3. जवळचे रे वे टेशन जवळचे रे वे टेशन हे मलु रे वे टेशन असनु 23.34 िक.मी. अंतरावर 

आहे 
4. जवळचे िवमाणतळ जवळचे िवमाणतळ चं परू ला 61.00 िक.मी वायवेस आहे. 
5. रा याचा िसमा रा यालगत या िसमा नाही. 
6. भुकंपाचे िवभाग नाही. 
D खच चा तपशील 

1. ऑफसेट ाईज Rs. 14,18,700/- 
E क पासाठी आव यक बाबी 
1. पा याची आव यकता  2.00 KLD 
2. इंधनाची आव यता N/A 
3. मणु य बळाची आव यता 08 (कुशल आिण अकुशल य ती) 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- जनुगाव मौजा जनुगाव येथील स.नं. 7 व 8 आराजी 0.75 हे. आर. तालकूा – प भणु  , 
िज हा - चं परू  
 
थान (नकाशे दशिवत सामा य थान, िविश ट थान आिण क प सीमा आिण क प लेआउट) 

 

पाणी आिण इतर याची उपल धता 

तावीत क पात पा याची िनयमीत आव यकता 2.00 KLD. असनु मौजा जनुगांव येथे परुवठा कर याचे साधन 
आहे. पा या या आव यकतेचा तपशील खाली िदला आहे. 

तपशील : पा याची मागणी  
S. No. तपशील माण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.20 
2. धुळ दडप यासाठी पा याची फवारणी 0.80 
3. ीन बे ट / वृ ारोपण 1.00 
Total 2.00 

 

पय वरण यव थापनाचे िनयोजन 

अ.
. 

पय वरणी
य मापदंड  

ि याकलाप भाव ईएमपी / शमन उपायांचे भिव यवाणी  

1. जल 
 

खाणकाम कवा 
वाळूचे िन कषण 

वाहात बदल 
खोलीत वाढ के याने 

वाहाची गती वाढू शकते 
पृ ठभाग पा याची 
गणुव ा आिण भजूल 

कोणतेही िवचलन तािवत नाही. वाहाचे माण, 
पृ ठभाग जलिव ान आिण भजूल णालीवर 
कोणताही ितकूल पिरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 0.5 मीटर खोलीपुरती मय िदत ठेवले 
जाईल, यामळेु नदी या वाहात जा त बदल होणार 



रेती घाटाचे नाव :- जनुगाव मौजा जनुगाव येथील स.नं. 7 व 8 आराजी 0.75 हे. आर. तालकूा – प भणु  , 
िज हा - चं परू  
 

गणुव ेत बदल घाण 
पाणी ाव 
 

नाही. 
पोटबल टॉयले स वापरली जातील; यामळेु कोणतेही 
सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन ि याकलाप, 
वाहने वा ॅ टर 
हालचाली ारे 
वाळूची वाहतकू 
खिनज लोड करणे 
आिण उतारणे 

या पसरले या धळू 
िन मतीमळेु मानवी 
आरो यावर ितकूल 
पिरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साच याने 
टोमेटल िनदशांक कमी 

केला जाऊ शकतो. 

सीपीसीबी या मागदशक सचूनांनसुार ीन बे ट 
आवारात िवकिसत केला जाईल. 
कामगारांना ड ट मा क दान केला जाईल. क या 
र यावर िनयिमत पाणी शपडणे. क / िट परचा 
एकसमान वेग राख यासाठी र ते सपाटीकरण केले 
जाईल. र यावर येणा या कचा वेग मय िदत असेल 
आिण वाहतुकी या वेळी साम ीचे आवरण असेल. 
ओ हरलो डग टाळले जाईल.  

3. वनी 
 

खाण थळापासनु 
जवळपास या 
र यावर रहदारी. 

वाहनां या रहदारी आिण 
खाणकामां या 
कारणामळेु आवाज 
िन मती 
 

आवाजाचे िनयिमतपणे परी ण केले जाईल. वाहतकू 
वाहनांिशवाय इतर कोण याही उपकरणांना परवानगी 
िदली जाणार नाही. कंपन आिण आवाज कमी 
कर यासाठी वाहनांची यो य देखभाल केली जाईल. 
कामगारांना इअर मफ दान केले जातील.  

4. जागा 
 
 

वाळू उ खनन व 
वाहतुक 

नदी या पा ात 
जा याकरीता र याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू 
होऊ शकते. 
नदीकाठावरील  जमीन 
सपाट करणे आिण वाळू 
उपस यामळेु 
पय वरणीय. 
र ता या नेटवकमळेु 
पृ ठभाग िबघडणे 

नदी या ं दी या १/ 4 मी नदी या काठापासनु कमी 
सरु ीत अंतर सोडले जाईल (“शा वत वाळू उ खनन 
मागदशक सचूना” नसुार) खाणकाम परवानगी पे ा 
जा त होणार नाही. 
नदीकाठापयत जाणा या र यांची नासधसु  टाळले 
जाईल आिण उताराची देखभाल केली जाईल. 

5. इकोलॉजी  
 

वाळु उ खनन व 
वाहतुक 

अ प-कालावधीचा ास, 
वनीमळेु व यजीवांना 
ास 

पिरसरावर पिरणाम 
होईल. 

नदीकाठाजवळील ीन बे ट / समदुाय वनीकरण 
अ ोच रोड बारीक धलुीकण उ सजनास ितबंिधत 
करेल. 

6. वाहतुकीची 
प दत  

वाहनां या सं येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ के याने 
पय वरणावर िवपिरत 
पिरणाम होईल. 

क पात पुरेसे र ते आिण पािकग या सहा याने 
वाहन वाहतुकीचे िनयमन केले जाईल. 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- जनुगाव मौजा जनुगाव येथील स.नं. 7 व 8 आराजी 0.75 हे. आर. तालकूा – प भणु  , 
िज हा - चं परू  
 

सामािजक दािय - (CSR) 

        रेती उ खनन के याने पिरसरातील वातावरणात बदल हो याची श यता अस याने यावर िविवध 

उपाययोजना कर यात येतात. वाळु/रेती िनगती सधुारीत धोरण िदनांक 3/09/2019 रोजी नसुार 

रेतीघाट तािवत असले या ामपंचायतीना अनषंुगीक िवकास कामे कर याकरीता िनधी पुरवठा 

कर याची तरतुद कर यात आलेली आहे. ामपंचायतीने रेती उ खननास परवानगी िद यास मा. 

िज हािधकारी यां या माफत िललावात  ा त होना या र कमेतनू वािम वधन वजा क न िश लक 

र कमेचा 25% पयत िनधी ामपंचायतीना दे याची तरतुद कर यात आलेली आहे. िललावाचा 

र कमेचा माणात ही र कम 10% ते 25% पयत देय असेल.  

   ामपंयातीना दे यात येणारा िनधी या या अधीन त ये या या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दु ती, र याचा दु ती तसेच इतर मलुभुत गरजा भागव याकरीता खच करणे आव यक आहे. 

तावीत धोरणानसुार रेतीघाट िललावात गे यास संबंिधत ामपंचयातीस िनधीदेय असेल. 

  
पय वरण संर ण उपाय सधुार यासाठी, िनयं ण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आहेत(EMP COST) 

अ. . तपशील र म 

1. पय वरण देखरेख (हवा, पाणी, माती, आिण आवाज) 45000/- 

2. र यावर पाणी शपडणे 25000/- 

3. र ता देखभाल दु ती 35250/- 

4. यावसाियक आरो  आिण सरु ा (Mobile Toilet) 

यय तीक सरु ेची साधणे 

137250/- 

5. ितरपाल 5000/- 

 एकुण 243,000/- 

 
 
 
 



रेती घाटाचे नाव :- काग मौजा काग येथील स.नं. 80, 81, 82 व 83 आराजी 1.25 हे. आर. तालकूा – िचमरु 
, िज हा - चं परू  
 

संिश    मािहती 
चं परू िज हयातील मौजा काग येथील स.नं. 80, 81, 82 व 83 आराजी 1.25 हे. आर. करीता सदर ताव वाळु 
उ खनना या टीने पय वरण िवषयक मा यते करीता तयार कलेले आहे. पय वरण, वन व वातावरिणय बदल मं ालय, 
मुंबई. यां या िदनांक. 14/09/2016 या तरतदुी नसुार 0 ते 05 हे टर े फळ असले या रेती घाटास पय वरण िवषयक 
मा यता घे याकरीता जनसनुावणी घे यात येत आहे. याकरीता रा य तरीय पय वरण सिमतीकडे पय वरण िवषयक 
मा यते करीता, अज सादर कर यात येत आहे. तािवत वाळू घाटाचे े  सव ऑफ इंिडया टोपीशीट : P 55 पी 
/ 12 आिण अ ांश 20° 28'13.43"N 19°20°28’14,73"N आिण रेखांश  79° 24'34.28"E  79°24'35.29"E 
असे आहे. 
वाळु हे गौण खिनज बांधकामाचा टने अं यात मह वाचे असनु ईमारत बांधकाम कर याकरीता अ यंत आव यक व 
जा तीत जा त मागणी असलेले गौण खिनज आहे. वाळुची कठीणता व िटकाउपणा जा त अस याने हे मु यता र ते व 
इतर बांधकामात मोठया माणात वापर या जाते. 

तावीत मौजा काग हा रेती घाट उमा नदीवर तावीत असनू वरील माणे स.नं. लगतचे नदी पा ातनु वाळुची उ खनन 
तावीत आहे. सदर रेती घाटातनु रेतीचे उ खनन हे मनु या  वारे फावडे आिण घमेले वाप नच करावयाचे तावीत 

आहे. तसेच वाहतकु कर याकरीता ॅ टर कवा िट परचा उपयोग करीत असतांना यात रेतीचे भरण सु दा मनु य बळा 
ारे केला जाईल, वाळु िनसगत: शैल अस याने ि ल ग, ला ट ग चा वापर केला जाणार नाही. सदर रेती घाटातनु वष 

2020-21 म ये 2208 ास रेतीचे उ खनन तावीत असनु पय वरण िवषयक मा यता ा त झा यावर िललावा ारे 
उ खननास परवानगी दे यात येईल. याकरीता खाणकाम योजना विर ठ उपसंचालक, भुिव ान व खिनकम संचालनालय 
िवभाग यांचा कडुन मा यता दान कर यात आलेली आहे. िदनांक. 15 जानेवारी 2016 रोजी या पय वरण िवभागाचा 
अिधसचुने नसुार क प बी 2 या वगवारीत मोडत अस याने संपुण क पाकरीता पुव यवहायता अहवाल पय वरण 

 ाव थापिकय योजना तयार कर यात आलेली असनू रा य तरीय सिमतीकडे सादर कर यात येत आहे. 
 

सारणी : थवीत थळाची ठळक वैिश ठे 

अ. . तपशील मािहती 
A. क पाचे व प काग रेती घाट  
B. क पाचा आकार 
1. उ खनन े फळ 1.25 हे.आर 
2. तािवत उ पादन मता  2208  ास/वा षक 
C थळाचे तपशील 
1. गाव काग 
2. तालकुा िचमरु 
3. िज हा  चं परू 
4. रा य महारा  



रेती घाटाचे नाव :- काग मौजा काग येथील स.नं. 80, 81, 82 व 83 आराजी 1.25 हे. आर. तालकूा – िचमरु 
, िज हा - चं परू  
 

5. अ ांश व रेखांश 
 
 
 
 
 
 

 

िसमा बद ु अ ांश रेखांश 
1  20°28'13.43"N  79°24'34.28"E 

2  20°28'15.03"N  79°24'32.96"E 

3  20°28'17.05"N  79°24'26.85"E 

4  20°28'18.59"N  79°24'27.43"E 

5  20°28'16.38"N  79°24'33.88"E 

6  20°28'14.73"N  79°24'35.29"E 
 

6. टोपोशीट मांक. 55P/12 
D े ाची पय वरण ताळमेळ 
1. नदी/जलाशय उमा नदी आहे. 
2. जवळचे गाव/िज हा खिनप ा े  हे काग पासनू चे अंतर 0.55 िक.मी. आहे 
3. जवळचे रे वे टेशन जवळचे रे वे टेशन हे नागिभड रे वे टेशन असनु 32.65 िक.मी. 

अंतरावर आहे 
4. जवळचे िवमाणतळ जवळचे िवमाणतळ चं परू ला 56.10  िक.मी आ नेयला आहे. 
5. रा याचा िसमा रा यालगत या िसमा नाही. 
6. भुकंपाचे िवभाग नाही. 
D खच चा तपशील 

1. ऑफसेट ाईज Rs. 23,64,100/- 
E क पासाठी आव यक बाबी 
1. पा याची आव यकता  2.25 KLD 
2. इंधनाची आव यता N/A 
3. मणु य बळाची आव यता 08 (कुशल आिण अकुशल य ती) 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- काग मौजा काग येथील स.नं. 80, 81, 82 व 83 आराजी 1.25 हे. आर. तालकूा – िचमरु 
, िज हा - चं परू  
 
थान (नकाशे दशिवत सामा य थान, िविश ट थान आिण क प सीमा आिण क प लेआउट) 

 

पाणी आिण इतर याची उपल धता 

तावीत क पात पा याची िनयमीत आव यकता 2.25 KLD. असनु मौजा काग येथे परुवठा कर याचे साधन 
आहे. पा या या आव यकतेचा तपशील खाली िदला आहे. 

तपशील : पा याची मागणी  
S. No. तपशील माण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.40 
2. धुळ दडप यासाठी पा याची फवारणी 0.85 
3. ीन बे ट / वृ ारोपण 1.00 
Total 2.25 

 

पय वरण यव थापनाचे िनयोजन 

अ.
. 

पय वरणी
य मापदंड  

ि याकलाप भाव ईएमपी / शमन उपायांचे भिव यवाणी  

1. जल 
 

खाणकाम कवा 
वाळूचे िन कषण 

वाहात बदल 
खोलीत वाढ के याने 

वाहाची गती वाढू शकते 
पृ ठभाग पा याची 
गणुव ा आिण भजूल 

कोणतेही िवचलन तािवत नाही. वाहाचे माण, 
पृ ठभाग जलिव ान आिण भजूल णालीवर 
कोणताही ितकूल पिरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 0.5 मीटर खोलीपुरती मय िदत ठेवले 
जाईल, यामळेु नदी या वाहात जा त बदल होणार 



रेती घाटाचे नाव :- काग मौजा काग येथील स.नं. 80, 81, 82 व 83 आराजी 1.25 हे. आर. तालकूा – िचमरु 
, िज हा - चं परू  
 

गणुव ेत बदल घाण 
पाणी ाव 
 

नाही. 
पोटबल टॉयले स वापरली जातील; यामळेु कोणतेही 
सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन ि याकलाप, 
वाहने वा ॅ टर 
हालचाली ारे 
वाळूची वाहतकू 
खिनज लोड करणे 
आिण उतारणे 

या पसरले या धळू 
िन मतीमळेु मानवी 
आरो यावर ितकूल 
पिरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साच याने 
टोमेटल िनदशांक कमी 

केला जाऊ शकतो. 

सीपीसीबी या मागदशक सचूनांनसुार ीन बे ट 
आवारात िवकिसत केला जाईल. 
कामगारांना ड ट मा क दान केला जाईल. क या 
र यावर िनयिमत पाणी शपडणे. क / िट परचा 
एकसमान वेग राख यासाठी र ते सपाटीकरण केले 
जाईल. र यावर येणा या कचा वेग मय िदत असेल 
आिण वाहतुकी या वेळी साम ीचे आवरण असेल. 
ओ हरलो डग टाळले जाईल.  

3. वनी 
 

खाण थळापासनु 
जवळपास या 
र यावर रहदारी. 

वाहनां या रहदारी आिण 
खाणकामां या 
कारणामळेु आवाज 
िन मती 
 

आवाजाचे िनयिमतपणे परी ण केले जाईल. वाहतकू 
वाहनांिशवाय इतर कोण याही उपकरणांना परवानगी 
िदली जाणार नाही. कंपन आिण आवाज कमी 
कर यासाठी वाहनांची यो य देखभाल केली जाईल. 
कामगारांना इअर मफ दान केले जातील.  

4. जागा 
 
 

वाळू उ खनन व 
वाहतुक 

नदी या पा ात 
जा याकरीता र याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू 
होऊ शकते. 
नदीकाठावरील  जमीन 
सपाट करणे आिण वाळू 
उपस यामळेु 
पय वरणीय. 
र ता या नेटवकमळेु 
पृ ठभाग िबघडणे 

नदी या ं दी या १/ 4 मी नदी या काठापासनु कमी 
सरु ीत अंतर सोडले जाईल (“शा वत वाळू उ खनन 
मागदशक सचूना” नसुार) खाणकाम परवानगी पे ा 
जा त होणार नाही. 
नदीकाठापयत जाणा या र यांची नासधसु  टाळले 
जाईल आिण उताराची देखभाल केली जाईल. 

5. इकोलॉजी  
 

वाळु उ खनन व 
वाहतुक 

अ प-कालावधीचा ास, 
वनीमळेु व यजीवांना 
ास 

पिरसरावर पिरणाम 
होईल. 

नदीकाठाजवळील ीन बे ट / समदुाय वनीकरण 
अ ोच रोड बारीक धलुीकण उ सजनास ितबंिधत 
करेल. 

6. वाहतुकीची 
प दत  

वाहनां या सं येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ के याने 
पय वरणावर िवपिरत 
पिरणाम होईल. 

क पात पुरेसे र ते आिण पािकग या सहा याने 
वाहन वाहतुकीचे िनयमन केले जाईल. 

 
 



रेती घाटाचे नाव :- काग मौजा काग येथील स.नं. 80, 81, 82 व 83 आराजी 1.25 हे. आर. तालकूा – िचमरु 
, िज हा - चं परू  
 
 

सामािजक दािय - (CSR) 

        रेती उ खनन के याने पिरसरातील वातावरणात बदल हो याची श यता अस याने यावर िविवध 

उपाययोजना कर यात येतात. वाळु/रेती िनगती सधुारीत धोरण िदनांक 3/09/2019 रोजी नसुार 

रेतीघाट तािवत असले या ामपंचायतीना अनषंुगीक िवकास कामे कर याकरीता िनधी पुरवठा 

कर याची तरतुद कर यात आलेली आहे. ामपंचायतीने रेती उ खननास परवानगी िद यास मा. 

िज हािधकारी यां या माफत िललावात  ा त होना या र कमेतनू वािम वधन वजा क न िश लक 

र कमेचा 25% पयत िनधी ामपंचायतीना दे याची तरतुद कर यात आलेली आहे. िललावाचा 

र कमेचा माणात ही र कम 10% ते 25% पयत देय असेल.  

   ामपंयातीना दे यात येणारा िनधी या या अधीन त ये या या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दु ती, र याचा दु ती तसेच इतर मलुभुत गरजा भागव याकरीता खच करणे आव यक आहे. 

तावीत धोरणानसुार रेतीघाट िललावात गे यास संबंिधत ामपंचयातीस िनधीदेय असेल. 

  
पय वरण संर ण उपाय सधुार यासाठी, िनयं ण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आहेत(EMP COST) 

अ. . तपशील र म 

1. पय वरण देखरेख (हवा, पाणी, माती, आिण आवाज) 45000/- 

2. र यावर पाणी शपडणे 40000/- 

3. र ता देखभाल दु ती 25750/- 

4. यावसाियक आरो  आिण सरु ा (Mobile Toilet) 

यय तीक सरु ेची साधणे 

137250/- 

5. ितरपाल 5000/- 

 एकुण 2,53,000/- 

 
 



रेती घाटाचे नाव :- करंजी मौजा करंजी येथील स.नं. 145,146,147 आराजी 1.75 हे. आर. तालकूा - वरोरा  
,िज हा - चं परू 
 

संिश    मािहती 
 
चं परू िज हयातील मौजा करंजी येथील स.नं. 145,146,147 आराजी 1.75 हे. आर. करीता सदर ताव वाळु 
उ खनना या टीने पय वरण िवषयक मा यते करीता तयार कलेले आहे. पय वरण, वन व वातावरिणय बदल मं ालय, 
मुंबई. यां या िदनांक. 14/09/2016 या तरतदुी नसुार 0 ते 05 हे टर े फळ असले या रेती घाटास पय वरण िवषयक 
मा यता घे याकरीता जनसनुावणी घे यात येत आहे. याकरीता रा य तरीय पय वरण सिमतीकडे पय वरण िवषयक 
मा यते करीता, अज सादर कर यात येत आहे. तािवत वाळू घाटाचे े  सव ऑफ इंिडया टोपीशीट : P 55 पी 
/ 12 आिण अ ांश 20°10' 0.10"N 20°9'57.91"N आिण रेखांश 78° 57'57.27"E  78°57'56.56"E असे 
आहे. 
वाळु हे गौण खिनज बांधकामाचा टने अं यात मह वाचे असनु ईमारत बांधकाम कर याकरीता अ यंत आव यक व 
जा तीत जा त मागणी असलेले गौण खिनज आहे. वाळुची कठीणता व िटकाउपणा जा त अस याने हे मु यता र ते व 
इतर बांधकामात मोठया माणात वापर या जाते. 

तावीत मौजा करंजी हा रेती घाट वध  नदीवर तावीत असनू वरील माणे स.नं. लगतचे नदी पा ातनु वाळुची 
उ खनन तावीत आहे. सदर रेती घाटातनु रेतीचे उ खनन हे मनु या  वारे फावडे आिण घमेले वाप नच करावयाचे 

तावीत आहे. तसेच वाहतकु कर याकरीता ॅ टर कवा िट परचा उपयोग करीत असतांना यात रेतीचे भरण सु दा 
मनु य बळा ारे केला जाईल, वाळु िनसगत: शैल अस याने ि ल ग, ला ट ग चा वापर केला जाणार नाही. सदर रेती 
घाटातनु वष 2020-21 म ये 3092 ास रेतीचे उ खनन तावीत असनु पय वरण िवषयक मा यता ा त झा यावर 
िललावा ारे उ खननास परवानगी दे यात येईल. याकरीता खाणकाम योजना विर ठ उपसंचालक, भुिव ान व खिनकम 
संचालनालय िवभाग यांचा कडुन मा यता दान कर यात आलेली आहे. िदनांक. 15 जानेवारी 2016 रोजी या पय वरण 
िवभागाचा अिधसचुने नसुार क प बी 2 या वगवारीत मोडत अस याने संपुण क पाकरीता पुव यवहायता अहवाल 
पय वरण  ाव थापिकय योजना तयार कर यात आलेली असनू रा य तरीय सिमतीकडे सादर कर यात येत आहे. 
  

सारणी : थवीत थळाची ठळक वैिश ठे 

अ. . तपशील मािहती 
A. क पाचे व प करंजी रेती घाट  
B. क पाचा आकार 
1. उ खनन े फळ 1.75 हे.आर 
2. तािवत उ पादन मता  3092  ास/वा षक 
C थळाचे तपशील 
1. गाव करंजी 
2. तालकुा चं परू 
3. िज हा  चं परू 



रेती घाटाचे नाव :- करंजी मौजा करंजी येथील स.नं. 145,146,147 आराजी 1.75 हे. आर. तालकूा - वरोरा  
,िज हा - चं परू 
 

4. रा य महारा  
5. अ ांश व रेखांश 

 
 
 
 
 
 

 

िसमा बद ु अ ांश रेखांश 
1  20°10'0.10"N  78°57'57.27"E 

2  20°10'1.43"N  78°57'48.78"E 

3  20° 9'59.24"N  78°57'48.07"E 

4  20° 9'57.91"N  78°57'56.56"E 
 

6. टोपोशीट मांक. 55P/12 
D े ाची पय वरण ताळमेळ 
1. नदी/जलाशय वध  नदी आहे. 
2. जवळचे गाव/िज हा खिनप ा े  हे करंजी पासनू चे अंतर 2.00 िक.मी. आहे 
3. जवळचे रे वे टेशन जवळचे रे वे टेशन हे माजरी रे वे टेशन असनु 8.29 िक.मी. अंतरावर 

आहे 
4. जवळचे िवमाणतळ जवळचे िवमाणतळ मोरवा , चं परू 32.90 िक.मी आ नेयला आहे. 
5. रा याचा िसमा रा यालगत या िसमा नाही. 
6. भुकंपाचे िवभाग नाही. 
D खच चा तपशील 

1. ऑफसेट ाईज Rs. 33,10,500/- 
E क पासाठी आव यक बाबी 
1. पा याची आव यकता  2.20 KLD 
2. इंधनाची आव यता N/A 
3. मणु य बळाची आव यता 08 (कुशल आिण अकुशल य ती) 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- करंजी मौजा करंजी येथील स.नं. 145,146,147 आराजी 1.75 हे. आर. तालकूा - वरोरा  
,िज हा - चं परू 
 
थान (नकाशे दशिवत सामा य थान, िविश ट थान आिण क प सीमा आिण क प लेआउट) 

 

पाणी आिण इतर याची उपल धता 

तावीत क पात पा याची िनयमीत आव यकता 2.20 KLD. असनु मौजा करंजी येथे परुवठा कर याचे साधन 
आहे. पा या या आव यकतेचा तपशील खाली िदला आहे. 

तपशील : पा याची मागणी  
S. No. तपशील माण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.40 
2. धुळ दडप यासाठी पा याची फवारणी 0.80 
3. ीन बे ट / वृ ारोपण 1.00 
Total 2.20 

 

पय वरण यव थापनाचे िनयोजन 

अ.
. 

पय वरणी
य मापदंड  

ि याकलाप भाव ईएमपी / शमन उपायांचे भिव यवाणी  

1. जल 
 

खाणकाम कवा 
वाळूचे िन कषण 

वाहात बदल 
खोलीत वाढ के याने 

वाहाची गती वाढू शकते 
पृ ठभाग पा याची 
गणुव ा आिण भजूल 

कोणतेही िवचलन तािवत नाही. वाहाचे माण, 
पृ ठभाग जलिव ान आिण भजूल णालीवर 
कोणताही ितकूल पिरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 0.5 मीटर खोलीपुरती मय िदत ठेवले 
जाईल, यामळेु नदी या वाहात जा त बदल होणार 



रेती घाटाचे नाव :- करंजी मौजा करंजी येथील स.नं. 145,146,147 आराजी 1.75 हे. आर. तालकूा - वरोरा  
,िज हा - चं परू 
 

गणुव ेत बदल घाण 
पाणी ाव 
 

नाही. 
पोटबल टॉयले स वापरली जातील; यामळेु कोणतेही 
सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन ि याकलाप, 
वाहने वा ॅ टर 
हालचाली ारे 
वाळूची वाहतकू 
खिनज लोड करणे 
आिण उतारणे 

या पसरले या धळू 
िन मतीमळेु मानवी 
आरो यावर ितकूल 
पिरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साच याने 
टोमेटल िनदशांक कमी 

केला जाऊ शकतो. 

सीपीसीबी या मागदशक सचूनांनसुार ीन बे ट 
आवारात िवकिसत केला जाईल. 
कामगारांना ड ट मा क दान केला जाईल. क या 
र यावर िनयिमत पाणी शपडणे. क / िट परचा 
एकसमान वेग राख यासाठी र ते सपाटीकरण केले 
जाईल. र यावर येणा या कचा वेग मय िदत असेल 
आिण वाहतुकी या वेळी साम ीचे आवरण असेल. 
ओ हरलो डग टाळले जाईल.  

3. वनी 
 

खाण थळापासनु 
जवळपास या 
र यावर रहदारी. 

वाहनां या रहदारी आिण 
खाणकामां या 
कारणामळेु आवाज 
िन मती 
 

आवाजाचे िनयिमतपणे परी ण केले जाईल. वाहतकू 
वाहनांिशवाय इतर कोण याही उपकरणांना परवानगी 
िदली जाणार नाही. कंपन आिण आवाज कमी 
कर यासाठी वाहनांची यो य देखभाल केली जाईल. 
कामगारांना इअर मफ दान केले जातील.  

4. जागा 
 
 

वाळू उ खनन व 
वाहतुक 

नदी या पा ात 
जा याकरीता र याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू 
होऊ शकते. 
नदीकाठावरील  जमीन 
सपाट करणे आिण वाळू 
उपस यामळेु 
पय वरणीय. 
र ता या नेटवकमळेु 
पृ ठभाग िबघडणे 

नदी या ं दी या १/ 4 मी नदी या काठापासनु कमी 
सरु ीत अंतर सोडले जाईल (शा वत वाळू उ खनन 
मागदशक सचूना नसुार) खाणकाम परवानगी पे ा 
जा त होणार नाही. 
नदीकाठापयत जाणा या र यांची नासधसु  टाळले 
जाईल आिण उताराची देखभाल केली जाईल. 

5. इकोलॉजी  
 

वाळु उ खनन व 
वाहतुक 

अ प-कालावधीचा ास, 
वनीमळेु व यजीवांना 
ास 

पिरसरावर पिरणाम 
होईल. 

नदीकाठाजवळील ीन बे ट / समदुाय वनीकरण 
अ ोच रोड बारीक धलुीकण उ सजनास ितबंिधत 
करेल. 

6. वाहतुकीची 
प दत  

वाहनां या सं येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ के याने 
पय वरणावर िवपिरत 
पिरणाम होईल. 

क पात पुरेसे र ते आिण पािकग या सहा याने 
वाहन वाहतुकीचे िनयमन केले जाईल. 

 
 



रेती घाटाचे नाव :- करंजी मौजा करंजी येथील स.नं. 145,146,147 आराजी 1.75 हे. आर. तालकूा - वरोरा  
,िज हा - चं परू 
 

सामािजक दािय - (CSR) 

        रेती उ खनन के याने पिरसरातील वातावरणात बदल हो याची श यता अस याने यावर िविवध 

उपाययोजना कर यात येतात. वाळु/रेती िनगती सधुारीत धोरण िदनांक 3/09/2019 रोजी नसुार 

रेतीघाट तािवत असले या ामपंचायतीना अनषंुगीक िवकास कामे कर याकरीता िनधी पुरवठा 

कर याची तरतुद कर यात आलेली आहे. ामपंचायतीने रेती उ खननास परवानगी िद यास मा. 

िज हािधकारी यां या माफत िललावात  ा त होना या र कमेतनू वािम वधन वजा क न िश लक 

र कमेचा 25% पयत िनधी ामपंचायतीना दे याची तरतुद कर यात आलेली आहे. िललावाचा 

र कमेचा माणात ही र कम 10% ते 25% पयत देय असेल.  

   ामपंयातीना दे यात येणारा िनधी या या अधीन त ये या या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दु ती, र याचा दु ती तसेच इतर मलुभुत गरजा भागव याकरीता खच करणे आव यक आहे. 

तावीत धोरणानसुार रेतीघाट िललावात गे यास संबंिधत ामपंचयातीस िनधीदेय असेल. 

  
पय वरण संर ण उपाय सधुार यासाठी, िनयं ण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आहेत(EMP COST) 

अ. . तपशील र म 

1. पय वरण देखरेख (हवा, पाणी, माती, आिण आवाज) 45000/- 

2. र यावर पाणी शपडणे 40000/- 

3. र ता देखभाल दु ती 35000/- 

4. यावसाियक आरो  आिण सरु ा (Mobile Toilet) 

यय तीक सरु ेची साधणे 

137250/- 

5. ितरपाल 5000/- 

 एकुण 2,57,250/- 

 
 



 रेती घाटाचे नाव :- खांबाळा मौजा खांबाळा येथील स.नं. 34,35,36, आराजी 1.05 हे. आर. तालकूा – राजरुा 
,िज हा - चं परू  
 

संिश    मािहती 
चं परू िज हयातील मौजा खांबाळा येथील स.नं. 34,35,36, आराजी 1.05 हे. आर. करीता सदर ताव वाळु 
उ खनना या टीने पय वरण िवषयक मा यते करीता तयार कलेले आहे. पय वरण, वन व वातावरिणय बदल मं ालय, 
मुंबई. यां या िदनांक. 14/09/2016 या तरतदुी नसुार 0 ते 05 हे टर े फळ असले या रेती घाटास पय वरण िवषयक 
मा यता घे याकरीता जनसनुावणी घे यात येत आहे. याकरीता रा य तरीय पय वरण सिमतीकडे पय वरण िवषयक 
मा यते करीता, अज सादर कर यात येत आहे. तािवत वाळू घाटाचे े  सव ऑफ इंिडया टोपीशीट : P 55 पी / 12 
आिण अ ांश 19° 39'26.11"N 19°39'26.26"N आिण रेखांश  79° 24'54.44"E  79°24'53.95"E असे आहे. 
वाळु हे गौण खिनज बांधकामाचा टने अं यात मह वाचे असनु ईमारत बांधकाम कर याकरीता अ यंत आव यक व 
जा तीत जा त मागणी असलेले गौण खिनज आहे. वाळुची कठीणता व िटकाउपणा जा त अस याने हे मु यता र ते व 
इतर बांधकामात मोठया माणात वापर या जाते. 

तावीत मौजा खांबाळा हा रेती घाट खांबाडा ना यावर तावीत असनू वरील माणे स.नं. लगतचे नदी पा ातनु वाळुची 
उ खनन तावीत आहे. सदर रेती घाटातनु रेतीचे उ खनन हे मनु या  वारे फावडे आिण घमेले वाप नच करावयाचे 

तावीत आहे. तसेच वाहतकु कर याकरीता ॅ टर कवा िट परचा उपयोग करीत असतांना यात रेतीचे भरण सु दा 
मनु य बळा ारे केला जाईल, वाळु िनसगत: शैल अस याने ि ल ग, ला ट ग चा वापर केला जाणार नाही. सदर रेती 
घाटातनु वष 2020-21 म ये 1113 ास रेतीचे उ खनन तावीत असनु पय वरण िवषयक मा यता ा त झा यावर 
िललावा ारे उ खननास परवानगी दे यात येईल. याकरीता खाणकाम योजना विर ठ उपसंचालक, भुिव ान व खिनकम 
संचालनालय िवभाग यांचा कडुन मा यता दान कर यात आलेली आहे. िदनांक. 15 जानेवारी 2016 रोजी या पय वरण 
िवभागाचा अिधसचुने नसुार क प बी 2 या वगवारीत मोडत अस याने संपुण क पाकरीता पुव यवहायता अहवाल 
पय वरण  ाव थापिकय योजना तयार कर यात आलेली असनू रा य तरीय सिमतीकडे सादर कर यात येत आहे. 

 

सारणी : थवीत थळाची ठळक वैिश ठे 
 

अ. . तपशील मािहती 
A. क पाचे व प खांबाळा रेती घाट  
B. क पाचा आकार 
1. उ खनन े फळ 1.05  हे.आर 
2. तािवत उ पादन मता  1113 ास/वा षक 
C थळाचे तपशील 
1. गाव खांबाळा 
2. तालकुा राजुरा 
3. िज हा  चं परू 
4. रा य महारा  



 रेती घाटाचे नाव :- खांबाळा मौजा खांबाळा येथील स.नं. 34,35,36, आराजी 1.05 हे. आर. तालकूा – राजरुा 
,िज हा - चं परू  
 

5. अ ांश व रेखांश 
 
 
 
 
 
 

 

िसमा बद ु अ ांश रेखांश 
1  19°39'26.11"N  79°24'54.44"E 

2  19°39'20.43"N  79°24'52.09"E 

3  19°39'16.67"N  79°24'52.03"E 

4  19°39'13.41"N  79°24'56.63"E 

5  19°39'6.94"N  79°25'0.55"E 

6  19°39'6.70"N  79°25'0.10"E 

7  19°39'13.10"N  79°24'56.22"E 

8  19°39'16.43"N  79°24'51.56" 

9  19°39'20.47"N  79°24'51.55"E 

10  19°39'26.26"N  79°24'53.95"E 
 

6. टोपोशीट मांक. 55P/12 
D े ाची पय वरण ताळमेळ 
1. नदी/जलाशय खांबाळा नाला आहे. 
2. जवळचे गाव/िज हा खिनप ा े  हे खांबाळा पासनू चे अंतर 1.55 िक.मी. आहे 
3. जवळचे रे वे टेशन जवळचे रे वे टेशन हे िव र रे वे टेशन असनु 1.85  िक.मी. अंतरावर 

आहे 
4. जवळचे िवमाणतळ जवळचे िवमाणतळ नागपुर ला,168.50 िक.मी दि नेला आहे. 
5. रा याचा िसमा रा यालगत या िसमा नाही. 
6. भुकंपाचे िवभाग नाही. 
D खच चा तपशील 

1. ऑफसेट ाईज Rs. 11,91,700/- 
E क पासाठी आव यक बाबी 
1. पा याची आव यकता  2.80 KLD 
2. इंधनाची आव यता N/A 
3. मणु य बळाची आव यता 10 (कुशल आिण अकुशल य ती) 

 

 



 रेती घाटाचे नाव :- खांबाळा मौजा खांबाळा येथील स.नं. 34,35,36, आराजी 1.05 हे. आर. तालकूा – राजरुा 
,िज हा - चं परू  
 
थान (नकाशे दशिवत सामा य थान, िविश ट थान आिण क प सीमा आिण क प लेआउट) 

 

पाणी आिण इतर याची उपल धता 

तावीत क पात पा याची िनयमीत आव यकता 2.80 KLD. असनु मौजा खांबाळा येथे परुवठा कर याचे साधन 
आहे. पा या या आव यकतेचा तपशील खाली िदला आहे. 

तपशील : पा याची मागणी  
S. No. तपशील माण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.30 
2. धुळ दडप यासाठी पा याची फवारणी 1.00 
3. ीन बे ट / वृ ारोपण 1.00 
Total 2.80 

 

पय वरण यव थापनाचे िनयोजन 

अ.
. 

पय वरणी
य मापदंड  

ि याकलाप भाव ईएमपी / शमन उपायांचे भिव यवाणी  

1. जल 
 

खाणकाम कवा 
वाळूचे िन कषण 

वाहात बदल 
खोलीत वाढ के याने 

वाहाची गती वाढू शकते 
पृ ठभाग पा याची 
गणुव ा आिण भजूल 

कोणतेही िवचलन तािवत नाही. वाहाचे माण, 
पृ ठभाग जलिव ान आिण भजूल णालीवर 
कोणताही ितकूल पिरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 1.0 मीटर खोलीपुरती मय िदत ठेवले 
जाईल, यामळेु नदी या वाहात जा त बदल होणार 



 रेती घाटाचे नाव :- खांबाळा मौजा खांबाळा येथील स.नं. 34,35,36, आराजी 1.05 हे. आर. तालकूा – राजरुा 
,िज हा - चं परू  
 

गणुव ेत बदल घाण 
पाणी ाव 
 

नाही. 
पोटबल टॉयले स वापरली जातील; यामळेु कोणतेही 
सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन ि याकलाप, 
वाहने वा ॅ टर 
हालचाली ारे 
वाळूची वाहतकू 
खिनज लोड करणे 
आिण उतारणे 

या पसरले या धळू 
िन मतीमळेु मानवी 
आरो यावर ितकूल 
पिरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साच याने 
टोमेटल िनदशांक कमी 

केला जाऊ शकतो. 

सीपीसीबी या मागदशक सचूनांनसुार ीन बे ट 
आवारात िवकिसत केला जाईल. 
कामगारांना ड ट मा क दान केला जाईल. क या 
र यावर िनयिमत पाणी शपडणे. क / िट परचा 
एकसमान वेग राख यासाठी र ते सपाटीकरण केले 
जाईल. र यावर येणा या कचा वेग मय िदत असेल 
आिण वाहतुकी या वेळी साम ीचे आवरण असेल. 
ओ हरलो डग टाळले जाईल.  

3. वनी 
 

खाण थळापासनु 
जवळपास या 
र यावर रहदारी. 

वाहनां या रहदारी आिण 
खाणकामां या 
कारणामळेु आवाज 
िन मती 
 

आवाजाचे िनयिमतपणे परी ण केले जाईल. वाहतकू 
वाहनांिशवाय इतर कोण याही उपकरणांना परवानगी 
िदली जाणार नाही. कंपन आिण आवाज कमी 
कर यासाठी वाहनांची यो य देखभाल केली जाईल. 
कामगारांना इअर मफ दान केले जातील.  

4. जागा 
 
 

वाळू उ खनन व 
वाहतुक 

नदी या पा ात 
जा याकरीता र याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू 
होऊ शकते. 
नदीकाठावरील  जमीन 
सपाट करणे आिण वाळू 
उपस यामळेु 
पय वरणीय. 
र ता या नेटवकमळेु 
पृ ठभाग िबघडणे 

नदी या ं दी या १/ 4 मी नदी या काठापासनु कमी 
सरु ीत अंतर सोडले जाईल (“शा वत वाळू उ खनन 
मागदशक सचूना” नसुार) खाणकाम परवानगी पे ा 
जा त होणार नाही. 
नदीकाठापयत जाणा या र यांची नासधसु  टाळले 
जाईल आिण उताराची देखभाल केली जाईल. 

5. इकोलॉजी  
 

वाळु उ खनन व 
वाहतुक 

अ प-कालावधीचा ास, 
वनीमळेु व यजीवांना 
ास 

पिरसरावर पिरणाम 
होईल. 

नदीकाठाजवळील ीन बे ट / समदुाय वनीकरण 
अ ोच रोड बारीक धलुीकण उ सजनास ितबंिधत 
करेल. 

6. वाहतुकीची 
प दत  

वाहनां या सं येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ के याने 
पय वरणावर िवपिरत 
पिरणाम होईल. 

क पात पुरेसे र ते आिण पािकग या सहा याने 
वाहन वाहतुकीचे िनयमन केले जाईल. 

 

 



 रेती घाटाचे नाव :- खांबाळा मौजा खांबाळा येथील स.नं. 34,35,36, आराजी 1.05 हे. आर. तालकूा – राजरुा 
,िज हा - चं परू  
 
                                 सामािजक दािय - (CSR) 

        रेती उ खनन के याने पिरसरातील वातावरणात बदल हो याची श यता अस याने यावर िविवध 

उपाययोजना कर यात येतात. वाळु/रेती िनगती सधुारीत धोरण िदनांक 3/09/2019 रोजी नसुार 

रेतीघाट तािवत असले या ामपंचायतीना अनषंुगीक िवकास कामे कर याकरीता िनधी पुरवठा 

कर याची तरतुद कर यात आलेली आहे. ामपंचायतीने रेती उ खननास परवानगी िद यास मा. 

िज हािधकारी यां या माफत िललावात  ा त होना या र कमेतनू वािम वधन वजा क न िश लक 

र कमेचा 25% पयत िनधी ामपंचायतीना दे याची तरतुद कर यात आलेली आहे. िललावाचा 

र कमेचा माणात ही र कम 10% ते 25% पयत देय असेल.  

   ामपंयातीना दे यात येणारा िनधी या या अधीन त ये या या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दु ती, र याचा दु ती तसेच इतर मलुभुत गरजा भागव याकरीता खच करणे आव यक आहे. 

तावीत धोरणानसुार रेतीघाट िललावात गे यास संबंिधत ामपंचयातीस िनधीदेय असेल. 

  
पय वरण संर ण उपाय सधुार यासाठी, िनयं ण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आहेत(EMP COST) 

अ. . तपशील र म 

1. पय वरण देखरेख (हवा, पाणी, माती, आिण आवाज) 45000/- 

2. र यावर पाणी शपडणे 35000/- 

3. र ता देखभाल दु ती 25000/- 

4. यावसाियक आरो  आिण सरु ा (Mobile Toilet) 

यय तीक सरु ेची साधणे 

137250/- 

5. ितरपाल 5000/- 

 एकुण 2,47,250/- 

 
 
 



रेती घाटाचे नाव :- कोडसी ख,ु मौजा कोडसी ख ु येथील स.नं. 5,7,8 आराजी 2.25 हे. आर. तालकूा – 
कोरपना, िज हा -चं परू  
 

संिश    मािहती 
 
चं परू िज हयातील मौजा कोडसी ख ुयेिथल स.नं. 5,7,8 आराजी 2.25 हे. आर. करीता सदर ताव वाळु उ खनना या 

टीने पय वरण िवषयक मा यते करीता तयार कलेले आहे. पय वरण, वन व वातावरिणय बदल मं ालय, मुंबई. यां या 
िदनांक. 14/09/2016 या तरतदुी नसुार 0 ते 05 हे टर े फळ असले या रेती घाटास पय वरण िवषयक मा यता 
घे याकरीता जनसनुावणी घे यात येत आहे. याकरीता रा य तरीय पय वरण सिमतीकडे पय वरण िवषयक मा यते 
करीता, अज सादर कर यात येत आहे. तािवत वाळू घाटाचे े  सव ऑफ इंिडया टोपीशीट : P 55 पी / 12 आिण 
अ ांश 19° 48'20.89"N 19°48'23.79"N आिण रेखांश 79° 0'18.36"E  79°0'18.83"E असे आहे. 
वाळु हे गौण खिनज बांधकामाचा टने अं यात मह वाचे असनु ईमारत बांधकाम कर याकरीता अ यंत आव यक व 
जा तीत जा त मागणी असलेले गौण खिनज आहे. वाळुची कठीणता व िटकाउपणा जा त अस याने हे मु यता र ते व 
इतर बांधकामात मोठया माणात वापर या जाते. 

तावीत मौजा कोडशी ख ुहा रेती घाट पेनगंगा नदीवर तावीत असनू वरील माणे स.नं. लगतचे नदी पा ातनु वाळुची 
उ खनन तावीत आहे. सदर रेती घाटातनु रेतीचे उ खनन हे मनु या  वारे फावडे आिण घमेले वाप नच करावयाचे 

तावीत आहे. तसेच वाहतकु कर याकरीता ॅ टर कवा िट परचा उपयोग करीत असतांना यात रेतीचे भरण सु दा 
मनु य बळा ारे केला जाईल, वाळु िनसगत: शैल अस याने ि ल ग, ला ट ग चा वापर केला जाणार नाही. सदर रेती 
घाटातनु वष 2020-21 म ये 3975 ास रेतीचे उ खनन तावीत असनु पय वरण िवषयक मा यता ा त झा यावर 
िललावा ारे उ खननास परवानगी दे यात येईल. याकरीता खाणकाम योजना विर ठ उपसंचालक, भुिव ान व खिनकम 
संचालनालय िवभाग यांचा कडुन मा यता दान कर यात आलेली आहे. िदनांक. 15 जानेवारी 2016 रोजी या पय वरण 
िवभागाचा अिधसचुने नसुार क प बी 2 या वगवारीत मोडत अस याने संपुण क पाकरीता पुव यवहायता अहवाल 
पय वरण  ाव थापिकय योजना तयार कर यात आलेली असनू रा य तरीय सिमतीकडे सादर कर यात येत आहे. 

सारणी : थवीत थळाची ठळक वैिश ठे 

अ. . तपशील मािहती 
A. क पाचे व प कोडशी  ख ुरेती घाट  
B. क पाचा आकार 
1. उ खनन े फळ 2.25 हे.आर 
2. तािवत उ पादन मता  3975 ास/वा षक 
C थळाचे तपशील 
1. गाव कोडशी खु 
2. तालकुा चं परू 
3. िज हा  चं परू 

 
4. रा य महारा  

 



रेती घाटाचे नाव :- कोडसी ख,ु मौजा कोडसी ख ु येथील स.नं. 5,7,8 आराजी 2.25 हे. आर. तालकूा – 
कोरपना, िज हा -चं परू  
 

5. अ ांश व रेखांश 
 
 
 
 
 
 

 

िसमा बद ु अ ांश रेखांश 
1  19°48'20.89"N  79° 0'18.36"E 

2  19°48'20.49"N  79° 0'26.93"E 

3  19°48'23.38"N  79° 0'27.40"E 

4  19°48'23.79"N  79° 0'18.83"E 
 

6. टोपोशीट मांक. 55P/12 
D े ाची पय वरण ताळमेळ 
1. नदी/जलाशय पेनगंगा नदी आहे. 
2. जवळचे गाव/िज हा खिनप ा े  हे कोडशी  पासनू चे अंतर 0.30 िक.मी. आहे 
3. जवळचे रे वे टेशन जवळचे रे वे टेशन हे केळझर रे वे टेशन असनु 15.10 िक.मी. अंतरावर 

आहे 
4. जवळचे िवमाणतळ जवळचे िवमाणतळ नागपुर ला, 147.50 िक.मी उ रेस आहे. 
5. रा याचा िसमा रा यालगत या िसमा नाही. 
6. भुकंपाचे िवभाग नाही. 
D खच चा तपशील 

1. ऑफसेट ाईज Rs. 42,55,900/- 
E क पासाठी आव यक बाबी 
1. पा याची आव यकता  30.30 KLD 
2. इंधनाची आव यता N/A 
3. मणु य बळाची आव यता 08 (कुशल आिण अकुशल य ती) 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- कोडसी ख,ु मौजा कोडसी ख ु येथील स.नं. 5,7,8 आराजी 2.25 हे. आर. तालकूा – 
कोरपना, िज हा -चं परू  
 
थान (नकाशे दशिवत सामा य थान, िविश ट थान आिण क प सीमा आिण क प लेआउट)

 

पाणी आिण इतर याची उपल धता 

तावीत क पात पा याची िनयमीत आव यकता 3.30 KLD. असनु मौजा कोडशी येथे परुवठा कर याचे साधन 
आहे. पा या या आव यकतेचा तपशील खाली िदला आहे. 

तपशील : पा याची मागणी  
S. No. तपशील माण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.80 
2. धुळ दडप यासाठी पा याची फवारणी 1.50 
3. ीन बे ट / वृ ारोपण 1.00 
Total 3.30 

 

पय वरण यव थापनाचे िनयोजन 

अ.
. 

पय वरणी
य मापदंड  

ि याकलाप भाव ईएमपी / शमन उपायांचे भिव यवाणी  

1. जल 
 

खाणकाम कवा 
वाळूचे िन कषण 

वाहात बदल 
खोलीत वाढ के याने 

वाहाची गती वाढू शकते 
पृ ठभाग पा याची 
गणुव ा आिण भजूल 

कोणतेही िवचलन तािवत नाही. वाहाचे माण, 
पृ ठभाग जलिव ान आिण भजूल णालीवर 
कोणताही ितकूल पिरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 05 मीटर खोलीपुरती मय िदत ठेवले 
जाईल, यामळेु नदी या वाहात जा त बदल होणार 



रेती घाटाचे नाव :- कोडसी ख,ु मौजा कोडसी ख ु येथील स.नं. 5,7,8 आराजी 2.25 हे. आर. तालकूा – 
कोरपना, िज हा -चं परू  
 

गणुव ेत बदल घाण 
पाणी ाव 
 

नाही. 
पोटबल टॉयले स वापरली जातील; यामळेु कोणतेही 
सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन ि याकलाप, 
वाहने वा ॅ टर 
हालचाली ारे 
वाळूची वाहतकू 
खिनज लोड करणे 
आिण उतारणे 

या पसरले या धळू 
िन मतीमळेु मानवी 
आरो यावर ितकूल 
पिरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साच याने 
टोमेटल िनदशांक कमी 

केला जाऊ शकतो. 

सीपीसीबी या मागदशक सचूनांनसुार ीन बे ट 
आवारात िवकिसत केला जाईल. 
कामगारांना ड ट मा क दान केला जाईल. क या 
र यावर िनयिमत पाणी शपडणे. क / िट परचा 
एकसमान वेग राख यासाठी र ते सपाटीकरण केले 
जाईल. र यावर येणा या कचा वेग मय िदत असेल 
आिण वाहतुकी या वेळी साम ीचे आवरण असेल. 
ओ हरलो डग टाळले जाईल.  

3. वनी 
 

खाण थळापासनु 
जवळपास या 
र यावर रहदारी. 

वाहनां या रहदारी आिण 
खाणकामां या 
कारणामळेु आवाज 
िन मती 
 

आवाजाचे िनयिमतपणे परी ण केले जाईल. वाहतकू 
वाहनांिशवाय इतर कोण याही उपकरणांना परवानगी 
िदली जाणार नाही. कंपन आिण आवाज कमी 
कर यासाठी वाहनांची यो य देखभाल केली जाईल. 
कामगारांना इअर मफ दान केले जातील.  

4. जागा 
 
 

वाळू उ खनन व 
वाहतुक 

नदी या पा ात 
जा याकरीता र याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू 
होऊ शकते. 
नदीकाठावरील  जमीन 
सपाट करणे आिण वाळू 
उपस यामळेु 
पय वरणीय. 
र ता या नेटवकमळेु 
पृ ठभाग िबघडणे 

नदी या ं दी या १/ 4 मी नदी या काठापासनु कमी 
सरु ीत अंतर सोडले जाईल (“शा वत वाळू उ खनन 
मागदशक सचूना” नसुार) खाणकाम परवानगी पे ा 
जा त होणार नाही. 
नदीकाठापयत जाणा या र यांची नासधसु  टाळले 
जाईल आिण उताराची देखभाल केली जाईल. 

5. इकोलॉजी  
 

वाळु उ खनन व 
वाहतुक 

अ प-कालावधीचा ास, 
वनीमळेु व यजीवांना 
ास 

पिरसरावर पिरणाम 
होईल. 

नदीकाठाजवळील ीन बे ट / समदुाय वनीकरण 
अ ोच रोड बारीक धलुीकण उ सजनास ितबंिधत 
करेल. 

6. वाहतुकीची 
प दत  

वाहनां या सं येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ के याने 
पय वरणावर िवपिरत 
पिरणाम होईल. 

क पात पुरेसे र ते आिण पािकग या सहा याने 
वाहन वाहतुकीचे िनयमन केले जाईल. 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- कोडसी ख,ु मौजा कोडसी ख ु येथील स.नं. 5,7,8 आराजी 2.25 हे. आर. तालकूा – 
कोरपना, िज हा -चं परू  
 
                                 सामािजक दािय - (CSR) 

        रेती उ खनन के याने पिरसरातील वातावरणात बदल हो याची श यता अस याने यावर िविवध 

उपाययोजना कर यात येतात. वाळु/रेती िनगती सधुारीत धोरण िदनांक 3/09/2019 रोजी नसुार 

रेतीघाट तािवत असले या ामपंचायतीना अनषंुगीक िवकास कामे कर याकरीता िनधी पुरवठा 

कर याची तरतुद कर यात आलेली आहे. ामपंचायतीने रेती उ खननास परवानगी िद यास मा. 

िज हािधकारी यां या माफत िललावात  ा त होना या र कमेतनू वािम वधन वजा क न िश लक 

र कमेचा 25% पयत िनधी ामपंचायतीना दे याची तरतुद कर यात आलेली आहे. िललावाचा 

र कमेचा माणात ही र कम 10% ते 25% पयत देय असेल.  

   ामपंयातीना दे यात येणारा िनधी या या अधीन त ये या या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दु ती, र याचा दु ती तसेच इतर मलुभुत गरजा भागव याकरीता खच करणे आव यक आहे. 

तावीत धोरणानसुार रेतीघाट िललावात गे यास संबंिधत ामपंचयातीस िनधीदेय असेल. 

  
पय वरण संर ण उपाय सधुार यासाठी, िनयं ण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आहेत(EMP COST) 

अ. . तपशील र म 

1. पय वरण देखरेख (हवा, पाणी, माती, आिण आवाज) 45000/- 

2. र यावर पाणी शपडणे 40000/- 

3. र ता देखभाल दु ती 35250/- 

4. यावसाियक आरो  आिण सरु ा (Mobile Toilet) 

यय तीक सरु ेची साधणे 

137250/- 

5. ितरपाल 5000/- 

 एकुण 2,62,500/- 

 
 
 
    



रेती घाटाचे नाव :- कोकेवाडा मौजा कोकेवाडा येथील स.नं. 50,59,49,48,43,53,42 आराजी 0.24 हे. आर. 
तालकूा – भ ावती, िज हा-चं परू 
 

संिश    मािहती 
 
चं परू िज हयातील मौजा कोकेवाडा येथील स.नं. 50,59,49,48,43,53,42 आराजी  0.24 हे. आर. करीता सदर ताव 
वाळु उ खनना या टीने पय वरण िवषयक मा यते करीता तयार कलेले आहे. पय वरण, वन व वातावरिणय बदल 
मं ालय, मुंबई. यां या िदनांक. 14/09/2016 या तरतदुी नसुार 0 ते 05 हे टर े फळ असले या रेती घाटास पय वरण 
िवषयक मा यता घे याकरीता जनसनुावणी घे यात येत आहे. याकरीता रा य तरीय पय वरण सिमतीकडे पय वरण 
िवषयक मा यते करीता, अज सादर कर यात येत आहे. तािवत वाळू घाटाचे े  सव ऑफ इंिडया टोपीशीट : 
P 55 पी / 12 आिण अ ांश 20° 16'44.82"N 20°16'44.26"N आिण रेखांश  79° 13'9.79"E  79°13'9.62"E 
असे आहे. 
वाळु हे गौण खिनज बांधकामाचा टने अं यात मह वाचे असनु ईमारत बांधकाम कर याकरीता अ यंत आव यक व 
जा तीत जा त मागणी असलेले गौण खिनज आहे. वाळुची कठीणता व िटकाउपणा जा त अस याने हे मु यता र ते व 
इतर बांधकामात मोठया माणात वापर या जाते. 

तावीत मौजा कोकेवाडा हा रेती घाट इरई नदीवर तावीत असनू वरील माणे स.नं. लगतचे नदी पा ातनु वाळुची 
उ खनन तावीत आहे. सदर रेती घाटातनु रेतीचे उ खनन हे मनु या  वारे फावडे आिण घमेले वाप नच करावयाचे 

तावीत आहे. तसेच वाहतकु कर याकरीता ॅ टर कवा िट परचा उपयोग करीत असतांना यात रेतीचे भरण सु दा 
मनु य बळा ारे केला जाईल, वाळु िनसगत: शैल अस याने ि ल ग, ला ट ग चा वापर केला जाणार नाही. सदर रेती 
घाटातनु वष 2020-21 म ये 429 ास रेतीचे उ खनन तावीत असनु पय वरण िवषयक मा यता ा त झा यावर 
िललावा ारे उ खननास परवानगी दे यात येईल. याकरीता खाणकाम योजना विर ठ उपसंचालक, भुिव ान व खिनकम 
संचालनालय िवभाग यांचा कडुन मा यता दान कर यात आलेली आहे. िदनांक. 15 जानेवारी 2016 रोजी या पय वरण 
िवभागाचा अिधसचुने नसुार क प बी 2 या वगवारीत मोडत अस याने संपुण क पाकरीता पुव यवहायता अहवाल 
पय वरण  ाव थापिकय योजना तयार कर यात आलेली असनू रा य तरीय सिमतीकडे सादर कर यात येत आहे. 

 

सारणी : थवीत थळाची ठळक वैिश ठे 

अ. . तपशील मािहती 
A. क पाचे व प कोकेवाडा रेती घाट  
B. क पाचा आकार 
1. उ खनन े फळ 0.24 हे.आर 
2. तािवत उ पादन मता  429 ास/वा षक 
C थळाचे तपशील 
1. गाव कोकेवाडा 
2. तालकुा भ ावती 
3. िज हा  चं परू 



रेती घाटाचे नाव :- कोकेवाडा मौजा कोकेवाडा येथील स.नं. 50,59,49,48,43,53,42 आराजी 0.24 हे. आर. 
तालकूा – भ ावती, िज हा-चं परू 
 

4. रा य महारा  
5. अ ांश व रेखांश 

 
 
 
 
 
 

 

 

िसमा बद ु अ ांश रेखांश 
1  20°16'44.82"N  79°13'9.79"E 
2  20°16'46.35"N  79°13'5.43"E 
3  20°16'45.79"N  79°13'5.26"E 
4  20°16'44.26"N  79°13'9.62"E 

6. टोपोशीट मांक. 55P/12 
D े ाची पय वरण ताळमेळ 
1. नदी/जलाशय इरई नदी आहे. 
2. जवळचे गाव/िज हा खिनप ा े  हे कोकेवाडा पासनू चे अंतर 2.10 िक.मी. आहे 
3. जवळचे रे वे टेशन जवळचे रे वे टेशन हे वरोरा रे वे टेशन असनु 22 िक.मी. अंतरावर आहे 
4. जवळचे िवमाणतळ जवळचे िवमाणतळ नागपुर ला,96.50 िक.मी दि नेला आहे. 
5. रा याचा िसमा रा यालगत या िसमा नाही. 
6. भुकंपाचे िवभाग नाही. 
D खच चा तपशील 

1. ऑफसेट ाईज Rs. 4,59,400/- 
E क पासाठी आव यक बाबी 
1. पा याची आव यकता  3.30 KLD 
2. इंधनाची आव यता N/A 
3. मणु य बळाची आव यता 08 (कुशल आिण अकुशल य ती) 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- कोकेवाडा मौजा कोकेवाडा येथील स.नं. 50,59,49,48,43,53,42 आराजी 0.24 हे. आर. 
तालकूा – भ ावती, िज हा-चं परू 
 
थान (नकाशे दशिवत सामा य थान, िविश ट थान आिण क प सीमा आिण क प लेआउट) 

 

पाणी आिण इतर याची उपल धता 

तावीत क पात पा याची िनयमीत आव यकता 3.30 KLD. असनु मौजा कोकेवाडा येथे परुवठा कर याचे 
साधन आहे. पा या या आव यकतेचा तपशील खाली िदला आहे. 

तपशील : पा याची मागणी  
S. No. तपशील माण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.30 
2. धुळ दडप यासाठी पा याची फवारणी 2.00 
3. ीन बे ट / वृ ारोपण 1.00 
Total 3.30 

पय वरण यव थापनाचे िनयोजन 

अ.
. 

पय वरणी
य मापदंड  

ि याकलाप भाव ईएमपी / शमन उपायांचे भिव यवाणी  

1. जल 
 

खाणकाम कवा 
वाळूचे िन कषण 

वाहात बदल 
खोलीत वाढ के याने 

वाहाची गती वाढू शकते 
पृ ठभाग पा याची 
गणुव ा आिण भजूल 
गणुव ेत बदल घाण 
पाणी ाव 

कोणतेही िवचलन तािवत नाही. वाहाचे माण, 
पृ ठभाग जलिव ान आिण भजूल णालीवर 
कोणताही ितकूल पिरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 05 मीटर खोलीपुरती मय िदत ठेवले 
जाईल, यामळेु नदी या वाहात जा त बदल होणार 
नाही. 
पोटबल टॉयले स वापरली जातील; यामळेु कोणतेही 



रेती घाटाचे नाव :- कोकेवाडा मौजा कोकेवाडा येथील स.नं. 50,59,49,48,43,53,42 आराजी 0.24 हे. आर. 
तालकूा – भ ावती, िज हा-चं परू 
 

 सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन ि याकलाप, 
वाहने वा ॅ टर 
हालचाली ारे 
वाळूची वाहतकू 
खिनज लोड करणे 
आिण उतारणे 

या पसरले या धळू 
िन मतीमळेु मानवी 
आरो यावर ितकूल 
पिरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साच याने 
टोमेटल िनदशांक कमी 

केला जाऊ शकतो. 

सीपीसीबी या मागदशक सचूनांनसुार ीन बे ट 
आवारात िवकिसत केला जाईल. 
कामगारांना ड ट मा क दान केला जाईल. क या 
र यावर िनयिमत पाणी शपडणे. क / िट परचा 
एकसमान वेग राख यासाठी र ते सपाटीकरण केले 
जाईल. र यावर येणा या कचा वेग मय िदत असेल 
आिण वाहतुकी या वेळी साम ीचे आवरण असेल. 
ओ हरलो डग टाळले जाईल.  

3. वनी 
 

खाण थळापासनु 
जवळपास या 
र यावर रहदारी. 

वाहनां या रहदारी आिण 
खाणकामां या 
कारणामळेु आवाज 
िन मती 
 

आवाजाचे िनयिमतपणे परी ण केले जाईल. वाहतकू 
वाहनांिशवाय इतर कोण याही उपकरणांना परवानगी 
िदली जाणार नाही. कंपन आिण आवाज कमी 
कर यासाठी वाहनांची यो य देखभाल केली जाईल. 
कामगारांना इअर मफ दान केले जातील.  

4. जागा 
 
 

वाळू उ खनन व 
वाहतुक 

नदी या पा ात 
जा याकरीता र याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू 
होऊ शकते. 
नदीकाठावरील  जमीन 
सपाट करणे आिण वाळू 
उपस यामळेु 
पय वरणीय. 
र ता या नेटवकमळेु 
पृ ठभाग िबघडणे 

नदी या ं दी या १/ 4 मी नदी या काठापासनु कमी 
सरु ीत अंतर सोडले जाईल (“शा वत वाळू उ खनन 
मागदशक सचूना” नसुार) खाणकाम परवानगी पे ा 
जा त होणार नाही. 
नदीकाठापयत जाणा या र यांची नासधसु  टाळले 
जाईल आिण उताराची देखभाल केली जाईल. 

5. इकोलॉजी  
 

वाळु उ खनन व 
वाहतुक 

अ प-कालावधीचा ास, 
वनीमळेु व यजीवांना 
ास 

पिरसरावर पिरणाम 
होईल. 

नदीकाठाजवळील ीन बे ट / समदुाय वनीकरण 
अ ोच रोड बारीक धलुीकण उ सजनास ितबंिधत 
करेल. 

6. वाहतुकीची 
प दत  

वाहनां या सं येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ के याने 
पय वरणावर िवपिरत 
पिरणाम होईल. 

क पात पुरेसे र ते आिण पािकग या सहा याने 
वाहन वाहतुकीचे िनयमन केले जाईल. 

. 

 



रेती घाटाचे नाव :- कोकेवाडा मौजा कोकेवाडा येथील स.नं. 50,59,49,48,43,53,42 आराजी 0.24 हे. आर. 
तालकूा – भ ावती, िज हा-चं परू 
 
                                  सामािजक दािय - (CSR) 

        रेती उ खनन के याने पिरसरातील वातावरणात बदल हो याची श यता अस याने यावर िविवध 

उपाययोजना कर यात येतात. वाळु/रेती िनगती सधुारीत धोरण िदनांक 3/09/2019 रोजी नसुार 

रेतीघाट तािवत असले या ामपंचायतीना अनषंुगीक िवकास कामे कर याकरीता िनधी पुरवठा 

कर याची तरतुद कर यात आलेली आहे. ामपंचायतीने रेती उ खननास परवानगी िद यास मा. 

िज हािधकारी यां या माफत िललावात  ा त होना या र कमेतनू वािम वधन वजा क न िश लक 

र कमेचा 25% पयत िनधी ामपंचायतीना दे याची तरतुद कर यात आलेली आहे. िललावाचा 

र कमेचा माणात ही र कम 10% ते 25% पयत देय असेल.  

   ामपंयातीना दे यात येणारा िनधी या या अधीन त ये या या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दु ती, र याचा दु ती तसेच इतर मलुभुत गरजा भागव याकरीता खच करणे आव यक आहे. 

तावीत धोरणानसुार रेतीघाट िललावात गे यास संबंिधत ामपंचयातीस िनधीदेय असेल. 

  
पय वरण संर ण उपाय सधुार यासाठी, िनयं ण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आहेत(EMP COST) 

अ. . तपशील र म 

1. पय वरण देखरेख (हवा, पाणी, माती, आिण आवाज) 45000/- 

2. र यावर पाणी शपडणे 25000/- 

3. र ता देखभाल दु ती 25000/- 

4. यावसाियक आरो  आिण सरु ा (Mobile Toilet) 

यय तीक सरु ेची साधणे 

137250/- 

5. ितरपाल 5000/- 

 एकुण 2,37,250/- 

 

 
 
 



रेती घाटाचे नाव :- कोलारी मौजा कोलारी येथील स.नं. 75,78,79,80  आराजी 5.0 हे. आर. तालकूा – 
हपरुी, िज हा - चं परू  

 

 

संिश    मािहती 
 
चं परू िज हयातील मौजा कोलारी येथील स.नं. 75,78,79,80  आराजी 5.0 हे. आर. करीता सदर ताव वाळु 
उ खनना या टीने पय वरण िवषयक मा यते करीता तयार कलेले आहे. पय वरण, वन व वातावरिणय बदल मं ालय, 
मुंबई. यां या िदनांक. 14/09/2016 या तरतदुी नसुार 0 ते 05 हे टर े फळ असले या रेती घाटास पय वरण िवषयक 
मा यता घे याकरीता जनसनुावणी घे यात येत आहे. याकरीता रा य तरीय पय वरण सिमतीकडे पय वरण िवषयक 
मा यते करीता, अज सादर कर यात येत आहे. तािवत वाळू घाटाचे े  सव ऑफ इंिडया टोपीशीट : P 55 पी 
/ 12 आिण अ ांश 20° 43'40.44"N 20°43'42.97"N आिण रेखांश 79°46'20.62"E  79°46'22.78"E असे 
आहे. 
वाळु हे गौण खिनज बांधकामाचा टने अं यात मह वाचे असनु ईमारत बांधकाम कर याकरीता अ यंत आव यक व 
जा तीत जा त मागणी असलेले गौण खिनज आहे. वाळुची कठीणता व िटकाउपणा जा त अस याने हे मु यता र ते व 
इतर बांधकामात मोठया माणात वापर या जाते. 

तावीत मौजा कोलारी हा रेती घाट वैनगंगा नदीवर तावीत असनू वरील माणे स.नं. लगतचे नदी पा ातनु वाळुची 
उ खनन तावीत आहे. सदर रेती घाटातनु रेतीचे उ खनन हे मनु या  वारे फावडे आिण घमेले वाप नच करावयाचे 

तावीत आहे. तसेच वाहतकु कर याकरीता ॅ टर कवा िट परचा उपयोग करीत असतांना यात रेतीचे भरण सु दा 
मनु य बळा ारे केला जाईल, वाळु िनसगत: शैल अस याने ि ल ग, ला ट ग चा वापर केला जाणार नाही. सदर रेती 
घाटातनु वष 2020-21 म ये 17668 ास रेतीचे उ खनन तावीत असनु पय वरण िवषयक मा यता ा त झा यावर 
िललावा ारे उ खननास परवानगी दे यात येईल. याकरीता खाणकाम योजना विर ठ उपसंचालक, भुिव ान व खिनकम 
संचालनालय िवभाग यांचा कडुन मा यता दान कर यात आलेली आहे. िदनांक. 15 जानेवारी 2016 रोजी या पय वरण 
िवभागाचा अिधसचुने नसुार क प बी 2 या वगवारीत मोडत अस याने संपुण क पाकरीता पुव यवहायता अहवाल 
पय वरण  ाव थापिकय योजना तयार कर यात आलेली असनू रा य तरीय सिमतीकडे सादर कर यात येत आहे. 

 

सारणी : थवीत थळाची ठळक वैिश ठे 

अ. . तपशील मािहती 
A. क पाचे व प कोलारी रेती घाट  
B. क पाचा आकार 
1. उ खनन े फळ 5.0 हे.आर 
2. तािवत उ पादन मता  17668  ास/वा षक 
C थळाचे तपशील 
1. गाव कोलारी 
2. तालकुा हपुरी 



रेती घाटाचे नाव :- कोलारी मौजा कोलारी येथील स.नं. 75,78,79,80  आराजी 5.0 हे. आर. तालकूा – 
हपरुी, िज हा - चं परू  

 
3. िज हा  चं परू 
4. रा य महारा  
5. अ ांश व रेखांश 

 
 
 
 
 
 

 

िसमा बद ु अ ांश रेखांश 
1  20°43'40.44"N  79°46'20.62"E 

2  20°43'30.75"N  79°46'34.49"E 

3  20°43'33.28"N  79°46'36.66"E 

4  20°43'42.97"N  79°46'22.78"E 
 

6. टोपोशीट मांक. 55P/12 
D े ाची पय वरण ताळमेळ 
1. नदी/जलाशय वैनगंगा नदी आहे. 
2. जवळचे गाव/िज हा खिनप ा े  हे कोलारी पासनू चे अंतर 0.90 िक.मी. आहे 
3. जवळचे रे वे टेशन जवळचे रे वे टेशन हे टे पा रे वे टेशन असनु 18.0 िक.मी. अंतरावर 

आहे 
4. जवळचे िवमाणतळ जवळचे िवमाणतळ नागपुर ला, 85.54  िक.मी आ णेयला आहे. 
5. रा याचा िसमा रा यालगत या िसमा नाही. 
6. भुकंपाचे िवभाग नाही. 
D खच चा तपशील 

1. ऑफसेट ाईज Rs. 18,916,500/- 
E क पासाठी आव यक बाबी 
1. पा याची आव यकता  3.20 KLD 
2. इंधनाची आव यता N/A 
3. मणु य बळाची आव यता 10 (कुशल आिण अकुशल य ती) 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- कोलारी मौजा कोलारी येथील स.नं. 75,78,79,80  आराजी 5.0 हे. आर. तालकूा – 
हपरुी, िज हा - चं परू  

 
थान (नकाशे दशिवत सामा य थान, िविश ट थान आिण क प सीमा आिण क प लेआउट) 

 

पाणी आिण इतर याची उपल धता 

तावीत क पात पा याची िनयमीत आव यकता 3.20 KLD. असनु मौजा कोलारी येथे परुवठा कर याचे साधन 
आहे. पा या या आव यकतेचा तपशील खाली िदला आहे. 

तपशील : पा याची मागणी  
S. No. तपशील माण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.85 
2. धुळ दडप यासाठी पा याची फवारणी 1.35 
3. ीन बे ट / वृ ारोपण 1.00 
Total 3.20 

 

पय वरण यव थापनाचे िनयोजन 

अ.
. 

पय वरणी
य मापदंड  

ि याकलाप भाव ईएमपी / शमन उपायांचे भिव यवाणी  

1. जल 
 

खाणकाम कवा 
वाळूचे िन कषण 

वाहात बदल 
खोलीत वाढ के याने 

वाहाची गती वाढू शकते 
पृ ठभाग पा याची 
गणुव ा आिण भजूल 

कोणतेही िवचलन तािवत नाही. वाहाचे माण, 
पृ ठभाग जलिव ान आिण भजूल णालीवर 
कोणताही ितकूल पिरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 1.0 मीटर खोलीपुरती मय िदत ठेवले 
जाईल, यामळेु नदी या वाहात जा त बदल होणार 



रेती घाटाचे नाव :- कोलारी मौजा कोलारी येथील स.नं. 75,78,79,80  आराजी 5.0 हे. आर. तालकूा – 
हपरुी, िज हा - चं परू  

 
गणुव ेत बदल घाण 
पाणी ाव 
 

नाही. 
पोटबल टॉयले स वापरली जातील; यामळेु कोणतेही 
सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन ि याकलाप, 
वाहने वा ॅ टर 
हालचाली ारे 
वाळूची वाहतकू 
खिनज लोड करणे 
आिण उतारणे 

या पसरले या धळू 
िन मतीमळेु मानवी 
आरो यावर ितकूल 
पिरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साच याने 
टोमेटल िनदशांक कमी 

केला जाऊ शकतो. 

सीपीसीबी या मागदशक सचूनांनसुार ीन बे ट 
आवारात िवकिसत केला जाईल. 
कामगारांना ड ट मा क दान केला जाईल. क या 
र यावर िनयिमत पाणी शपडणे. क / िट परचा 
एकसमान वेग राख यासाठी र ते सपाटीकरण केले 
जाईल. र यावर येणा या कचा वेग मय िदत असेल 
आिण वाहतुकी या वेळी साम ीचे आवरण असेल. 
ओ हरलो डग टाळले जाईल.  

3. वनी 
 

खाण थळापासनु 
जवळपास या 
र यावर रहदारी. 

वाहनां या रहदारी आिण 
खाणकामां या 
कारणामळेु आवाज 
िन मती 
 

आवाजाचे िनयिमतपणे परी ण केले जाईल. वाहतकू 
वाहनांिशवाय इतर कोण याही उपकरणांना परवानगी 
िदली जाणार नाही. कंपन आिण आवाज कमी 
कर यासाठी वाहनांची यो य देखभाल केली जाईल. 
कामगारांना इअर मफ दान केले जातील.  

4. जागा 
 
 

वाळू उ खनन व 
वाहतुक 

नदी या पा ात 
जा याकरीता र याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू 
होऊ शकते. 
नदीकाठावरील  जमीन 
सपाट करणे आिण वाळू 
उपस यामळेु 
पय वरणीय. 
र ता या नेटवकमळेु 
पृ ठभाग िबघडणे 

नदी या ं दी या १/ 4 मी नदी या काठापासनु कमी 
सरु ीत अंतर सोडले जाईल (“शा वत वाळू उ खनन 
मागदशक सचूना” नसुार) खाणकाम परवानगी पे ा 
जा त होणार नाही. 
नदीकाठापयत जाणा या र यांची नासधसु  टाळले 
जाईल आिण उताराची देखभाल केली जाईल. 

5. इकोलॉजी  
 

वाळु उ खनन व 
वाहतुक 

अ प-कालावधीचा ास, 
वनीमळेु व यजीवांना 
ास 

पिरसरावर पिरणाम 
होईल. 

नदीकाठाजवळील ीन बे ट / समदुाय वनीकरण 
अ ोच रोड बारीक धलुीकण उ सजनास ितबंिधत 
करेल. 

6. वाहतुकीची 
प दत  

वाहनां या सं येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ के याने 
पय वरणावर िवपिरत 
पिरणाम होईल. 

क पात पुरेसे र ते आिण पािकग या सहा याने 
वाहन वाहतुकीचे िनयमन केले जाईल. 

 

                                



रेती घाटाचे नाव :- कोलारी मौजा कोलारी येथील स.नं. 75,78,79,80  आराजी 5.0 हे. आर. तालकूा – 
हपरुी, िज हा - चं परू  

 
 

सामािजक दािय - (CSR) 

        रेती उ खनन के याने पिरसरातील वातावरणात बदल हो याची श यता अस याने यावर िविवध 

उपाययोजना कर यात येतात. वाळु/रेती िनगती सधुारीत धोरण िदनांक 3/09/2019 रोजी नसुार 

रेतीघाट तािवत असले या ामपंचायतीना अनषंुगीक िवकास कामे कर याकरीता िनधी पुरवठा 

कर याची तरतुद कर यात आलेली आहे. ामपंचायतीने रेती उ खननास परवानगी िद यास मा. 

िज हािधकारी यां या माफत िललावात  ा त होना या र कमेतनू वािम वधन वजा क न िश लक 

र कमेचा 25% पयत िनधी ामपंचायतीना दे याची तरतुद कर यात आलेली आहे. िललावाचा 

र कमेचा माणात ही र कम 10% ते 25% पयत देय असेल.  

   ामपंयातीना दे यात येणारा िनधी या या अधीन त ये या या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दु ती, र याचा दु ती तसेच इतर मलुभुत गरजा भागव याकरीता खच करणे आव यक आहे. 

तावीत धोरणानसुार रेतीघाट िललावात गे यास संबंिधत ामपंचयातीस िनधीदेय असेल. 

  
पय वरण संर ण उपाय सधुार यासाठी, िनयं ण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आहेत(EMP COST) 

अ. . तपशील र म 

1. पय वरण देखरेख (हवा, पाणी, माती, आिण आवाज) 45000/- 

2. र यावर पाणी शपडणे 55750/- 

3. र ता देखभाल दु ती 45000/- 

4. यावसाियक आरो  आिण सरु ा (Mobile Toilet) 

यय तीक सरु ेची साधणे 

137250/- 

5. ितरपाल 10000/- 

 एकुण 2,93,000/- 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- कोसंबी मौजा कोसंबी  येथील स.नं. 240, 242, 243, 244, 245, 425, 426 आराजी 
5.00  हे. आर. तालकूा – मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

संिश    मािहती 
 
चं परू िज हयातील मौजा कोसंबी, येथील स.नं. 240, 242, 243, 244, 245, 425, 426 आराजी  5.00  हे. आर. करीता 
सदर ताव वाळु उ खनना या टीने पय वरण िवषयक मा यते करीता तयार कलेले आहे. पय वरण, वन व 
वातावरिणय बदल मं ालय, मुंबई. यां या िदनांक. 14/09/2016 या तरतदुी नसुार 0 ते 05 हे टर े फळ असले या 
रेती घाटास पय वरण िवषयक मा यता घे याकरीता जनसनुावणी घे यात येत आहे. याकरीता रा य तरीय पय वरण 
सिमतीकडे पय वरण िवषयक मा यते करीता, अज सादर कर यात येत आहे. तािवत वाळू घाटाचे े  सव ऑफ 
इंिडया टोपीशीट : P 55 पी/12आिण अ ांश  20°06'0.74"N - 20°06'3.00"N आिण रेखांश 79°40'16.96"E 
- 79°40'19.48"E. असे आहे. 
वाळु हे गौण खिनज बांधकामाचा टने अं यात मह वाचे असनु ईमारत बांधकाम कर याकरीता अ यंत आव यक व 
जा तीत जा त मागणी असलेले गौण खिनज आहे. वाळुची कठीणता व िटकाउपणा जा त अस याने हे मु यता र ते व 
इतर बांधकामात मोठया माणात वापर या जाते. 

तावीत मौजा कोसंबी हा रेती घाट उमा नदीवर तावीत असनू वरील माणे स.नं. लगतचे नदी पा ातनु वाळुची 
उ खनन तावीत आहे. सदर रेती घाटातनु रेतीचे उ खनन हे मनु या  वारे फावडे आिण घमेले वाप नच करावयाचे 

तावीत आहे. तसेच वाहतकु कर याकरीता ॅ टर कवा िट परचा उपयोग करीत असतांना यात रेतीचे भरण सु दा 
मनु य बळा ारे केला जाईल, वाळु िनसगत: शैल अस याने ि ल ग, ला ट ग चा वापर केला जाणार नाही. सदर रेती 
घाटातनु वष 2020-21 म ये 17668 ास रेतीचे उ खनन तावीत असनु पय वरण िवषयक मा यता ा त झा यावर 
िललावा ारे उ खननास परवानगी दे यात येईल. याकरीता खाणकाम योजना विर ठ उपसंचालक, भुिव ान व खिनकम 
संचालनालय िवभाग यांचा कडुन मा यता दान कर यात आलेली आहे. िदनांक. 15 जानेवारी 2016 रोजी या पय वरण 
िवभागाचा अिधसचुने नसुार क प बी 2 या वगवारीत मोडत अस याने संपुण क पाकरीता पुव यवहायता अहवाल 
पय वरण  ाव थापिकय योजना तयार कर यात आलेली असनू रा य तरीय सिमतीकडे सादर कर यात येत आहे. 
 

सारणी : थवीत थळाची ठळक वैिश ठे 

अ. . तपशील मािहती 
A. क पाचे व प कोसंबी  रेती घाट  
B. क पाचा आकार 
1. उ खनन े फळ 5.00  हे.आर 
2. तािवत उ पादन मता  17668  ास/वा षक 
C थळाचे तपशील 
1. गाव कोसंबी 
2. तालकुा मलु, 
3. िज हा  चं परू 
4. रा य महारा  



रेती घाटाचे नाव :- कोसंबी मौजा कोसंबी  येथील स.नं. 240, 242, 243, 244, 245, 425, 426 आराजी 
5.00  हे. आर. तालकूा – मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

5. अ ांश व रेखांश 
 
 
 
 
 
 

 

िसमा बद ु अ ांश रेखांश 
1  20°06'0.74"N  79°40'16.96"E 
2  20°05'50.91"N  79°40'30.66"E 
3  20°05'53.17"N  79°40'33.18"E 
4  20°06'3.00"N  79°40'19.48"E 

 

6. टोपोशीट मांक. 55P/12 
D े ाची पय वरण ताळमेळ 
1. नदी/जलाशय उमा  नदी आहे. 
2. जवळचे गाव/िज हा खिनप ा े  हे कोसंबी पासनू चे अंतर 1.20 िक.मी. आहे 
3. जवळचे रे वे टेशन जवळचे रे वे टेशन हे मलु, रे वे टेशन असनु 5.10 िक.मी. अंतरावर 

आहे 
4. जवळचे िवमाणतळ जवळचे िवमाणतळ चं परू, 48.0.िक.मी दि नेला आहे. 
5. रा याचा िसमा रा यालगत या िसमा नाही. 
6. भुकंपाचे िवभाग नाही. 
D खच चा तपशील 

1. ऑफसेट ाईज Rs. 1,89,16,500 /- 
E क पासाठी आव यक बाबी 
1. पा याची आव यकता  2.80 KLD 
2. इंधनाची आव यता N/A 
3. मणु य बळाची आव यता 14 (कुशल आिण अकुशल य ती) 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- कोसंबी मौजा कोसंबी  येथील स.नं. 240, 242, 243, 244, 245, 425, 426 आराजी 
5.00  हे. आर. तालकूा – मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 
थान (नकाशे दशिवत सामा य थान, िविश ट थान आिण क प सीमा आिण क प लेआउट) 

 

पाणी आिण इतर याची उपल धता 

तावीत क पात पा याची िनयमीत आव यकता 2.80 KLD. असनु मौजा कोसंबीयेथे परुवठा कर याचे साधन 
आहे. पा या या आव यकतेचा तपशील खाली िदला आहे. 

तपशील : पा याची मागणी  
S. No. तपशील माण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.80 
2. धुळ दडप यासाठी पा याची फवारणी 1.00 
3. ीन बे ट / वृ ारोपण 1.00 
Total 2.80 

 

पय वरण यव थापनाचे िनयोजन 

अ.
. 

पय वरणीय 
मापदंड  

ि याकलाप भाव ईएमपी / शमन उपायांचे भिव यवाणी  

1. जल 
 

खाणकाम कवा 
वाळूचे िन कषण 

वाहात बदल 
खोलीत वाढ के याने 

वाहाची गती वाढू शकते 
पृ ठभाग पा याची गणुव ा 
आिण भजूल गणुव ेत 
बदल घाण पाणी ाव 

कोणतेही िवचलन तािवत नाही. वाहाचे माण, 
पृ ठभाग जलिव ान आिण भजूल णालीवर 
कोणताही ितकूल पिरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 1.0 मीटर खोलीपुरती मय िदत ठेवले 
जाईल, यामळेु नदी या वाहात जा त बदल होणार 
नाही. 



रेती घाटाचे नाव :- कोसंबी मौजा कोसंबी  येथील स.नं. 240, 242, 243, 244, 245, 425, 426 आराजी 
5.00  हे. आर. तालकूा – मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

 पोटबल टॉयले स वापरली जातील; यामळेु कोणतेही 
सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन 
ि याकलाप, 
वाहने वा ॅ टर 
हालचाली ारे 
वाळूची वाहतकू 
खिनज लोड 
करणे आिण 
उतारणे 

या पसरले या धळू 
िन मतीमळेु मानवी 
आरो यावर ितकूल 
पिरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साच याने 
टोमेटल िनदशांक कमी 

केला जाऊ शकतो. 

सीपीसीबी या मागदशक सचूनांनसुार ीन बे ट 
आवारात िवकिसत केला जाईल. 
कामगारांना ड ट मा क दान केला जाईल. क या 
र यावर िनयिमत पाणी शपडणे. क / िट परचा 
एकसमान वेग राख यासाठी र ते सपाटीकरण केले 
जाईल. र यावर येणा या कचा वेग मय िदत असेल 
आिण वाहतुकी या वेळी साम ीचे आवरण असेल. 
ओ हरलो डग टाळले जाईल.  

3. वनी 
 

खाण थळापासनु 
जवळपास या 
र यावर रहदारी. 

वाहनां या रहदारी आिण 
खाणकामां या कारणामळेु 
आवाज िन मती 
 

आवाजाचे िनयिमतपणे परी ण केले जाईल. वाहतकू 
वाहनांिशवाय इतर कोण याही उपकरणांना परवानगी 
िदली जाणार नाही. कंपन आिण आवाज कमी 
कर यासाठी वाहनांची यो य देखभाल केली जाईल. 
कामगारांना इअर मफ दान केले जातील.  
 

4. जागा 
 
 

वाळू उ खनन व 
वाहतुक 

नदी या पा ात 
जा याकरीता र याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू होऊ 
शकते. नदीकाठावरील  
जमीन सपाट करणे आिण 
वाळू उपस यामळेु 
पय वरणीय. 
र ता या नेटवकमळेु 
पृ ठभाग िबघडणे 

नदी या ं दी या १/ 4 मी नदी या काठापासनु कमी 
सरु ीत अंतर सोडले जाईल (“शा वत वाळू उ खनन 
मागदशक सचूना” नसुार) खाणकाम परवानगी पे ा 
जा त होणार नाही. 
नदीकाठापयत जाणा या र यांची नासधसु  टाळले 
जाईल आिण उताराची देखभाल केली जाईल. 

5. इकोलॉजी  
 

वाळु उ खनन व 
वाहतुक 

अ प-कालावधीचा ास, 
वनीमळेु व यजीवांना ास 

पिरसरावर पिरणाम होईल. 

नदीकाठाजवळील ीन बे ट / समदुाय वनीकरण 
अ ोच रोड बारीक धलुीकण उ सजनास ितबंिधत 
करेल. 

6. वाहतुकीची 
प दत  

वाहनां या सं येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ के याने 
पय वरणावर िवपिरत 
पिरणाम होईल. 

क पात पुरेसे र ते आिण पािकग या सहा याने 
वाहन वाहतुकीचे िनयमन केले जाईल. 

                                   

                            

 

 



रेती घाटाचे नाव :- कोसंबी मौजा कोसंबी  येथील स.नं. 240, 242, 243, 244, 245, 425, 426 आराजी 
5.00  हे. आर. तालकूा – मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

सामािजक दािय - (CSR) 

        रेती उ खनन के याने पिरसरातील वातावरणात बदल हो याची श यता अस याने यावर िविवध 

उपाययोजना कर यात येतात. वाळु/रेती िनगती सधुारीत धोरण िदनांक 3/09/2019 रोजी नसुार 

रेतीघाट तािवत असले या ामपंचायतीना अनषंुगीक िवकास कामे कर याकरीता िनधी पुरवठा 

कर याची तरतुद कर यात आलेली आहे. ामपंचायतीने रेती उ खननास परवानगी िद यास मा. 

िज हािधकारी यां या माफत िललावात  ा त होना या र कमेतनू वािम वधन वजा क न िश लक 

र कमेचा 25% पयत िनधी ामपंचायतीना दे याची तरतुद कर यात आलेली आहे. िललावाचा 

र कमेचा माणात ही र कम 10% ते 25% पयत देय असेल.  

   ामपंयातीना दे यात येणारा िनधी या या अधीन त ये या या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दु ती, र याचा दु ती तसेच इतर मलुभुत गरजा भागव याकरीता खच करणे आव यक आहे. 

तावीत धोरणानसुार रेतीघाट िललावात गे यास संबंिधत ामपंचयातीस िनधीदेय असेल. 

  
पय वरण संर ण उपाय सधुार यासाठी, िनयं ण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आहेत(EMP COST) 

अ. . तपशील र म 

1. पय वरण देखरेख (हवा, पाणी, माती, आिण आवाज) 45000/- 

2. र यावर पाणी शपडणे 50750/- 

3. र ता देखभाल दु ती 35000/- 

4. यावसाियक आरो  आिण सरु ा (Mobile Toilet) 

यय तीक सरु ेची साधणे 

137250/- 

5. ितरपाल 10000/- 

 एकुण 2,78,000/- 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- लालिचचबोडी मौजा लालिचचबोडी  येथील स.नं. 74, 75, 76, 77, व 80 आराजी 5. 0 
हे. आर. तालकूा - सदेवाही , िज हा -चं परू 
 

संिश    मािहती 
चं परू िज हयातील . लालिचचबोडी  येथील स.नं. 74, 75, 76, 77, व 80 आराजी 5. 0 हे. आर. करीता सदर ताव 
वाळु उ खनना या टीने पय वरण िवषयक मा यते करीता तयार कलेले आहे. पय वरण, वन व वातावरिणय बदल 
मं ालय, मुंबई. यां या िदनांक. 14/09/2016 या तरतदुी नसुार 0 ते 05 हे टर े फळ असले या रेती घाटास पय वरण 
िवषयक मा यता घे याकरीता जनसनुावणी घे यात येत आहे. याकरीता रा य तरीय पय वरण सिमतीकडे पय वरण 
िवषयक मा यते करीता, अज सादर कर यात येत आहे. तािवत वाळू घाटाचे े  सव ऑफ इंिडया टोपीशीट : 
P 55 पी / 12 व अ ांश 20° 16'38.33"N 1920°16'36.87"N आिण रेखांश  79° 35'47.71"E  
79°35'46.95"E असे आहे. 
वाळु हे गौण खिनज बांधकामाचा टने अं यात मह वाचे असनु ईमारत बांधकाम कर याकरीता अ यंत आव यक व 
जा तीत जा त मागणी असलेले गौण खिनज आहे. वाळुची कठीणता व िटकाउपणा जा त अस याने हे मु यता र ते व 
इतर बांधकामात मोठया माणात वापर या जाते. 

तावीत मौजा लालिचचबोडी हा रेती घाट उमा नदीवर तावीत असनू वरील माणे स.नं. लगतचे नदी पा ातनु वाळुची 
उ खनन तावीत आहे. सदर रेती घाटातनु रेतीचे उ खनन हे मनु या  वारे फावडे आिण घमेले वाप नच करावयाचे 

तावीत आहे. तसेच वाहतकु कर याकरीता ॅ टर कवा िट परचा उपयोग करीत असतांना यात रेतीचे भरण सु दा 
मनु य बळा ारे केला जाईल, वाळु िनसगत: शैल अस याने ि ल ग, ला ट ग चा वापर केला जाणार नाही. सदर रेती 
घाटातनु वष 2020-21 म ये 8834 ास रेतीचे उ खनन तावीत असनु पय वरण िवषयक मा यता ा त झा यावर 
िललावा ारे उ खननास परवानगी दे यात येईल. याकरीता खाणकाम योजना विर ठ उपसंचालक, भुिव ान व खिनकम 
संचालनालय िवभाग यांचा कडुन मा यता दान कर यात आलेली आहे. िदनांक. 15 जानेवारी 2016 रोजी या पय वरण 
िवभागाचा अिधसचुने नसुार क प बी 2 या वगवारीत मोडत अस याने संपुण क पाकरीता पुव यवहायता अहवाल 
पय वरण  ाव थापिकय योजना तयार कर यात आलेली असनू रा य तरीय सिमतीकडे सादर कर यात येत आहे. 

 

सारणी : थवीत थळाची ठळक वैिश ठे 

अ. . तपशील मािहती 
A. क पाचे व प लालिचचबोडी रेती घाट  
B. क पाचा आकार 
1. उ खनन े फळ 5.0 हे.आर 
2. तािवत उ पादन मता  8834 ास/वा षक 
C थळाचे तपशील 
1. गाव लालिचचबोडी 
2. तालकुा सदेवाही 
3. िज हा  चं परू 
4. रा य महारा  



रेती घाटाचे नाव :- लालिचचबोडी मौजा लालिचचबोडी  येथील स.नं. 74, 75, 76, 77, व 80 आराजी 5. 0 
हे. आर. तालकूा - सदेवाही , िज हा -चं परू 
 

5. अ ांश व रेखांश 
 
 
 
 
 
 

 

िसमा बद ु अ ांश रेखांश 
1  20°16'38.33"N  79°35'47.71"E 

2  20°16'44.91"N  79°35'33.67"E 

3  20°16'50.40"N  79°35'29.17"E 

4  20°16'57.14"N  79°35'27.87"E 

5  20°17'1.07"N  79°35'28.03"E 

6  20°17'0.76"N  79°35'26.34"E 

7  20°16'56.93"N  79°35'26.16"E 

8  20°16'49.66"N  79°35'27.64"E 

9  20°16'43.67"N  79°35'32.63"E 

10  20°16'36.87"N  79°35'46.95"E 
 

6. टोपोशीट मांक. 55P/12 
D े ाची पय वरण ताळमेळ 
1. नदी/जलाशय उमा नदी आहे. 
2. जवळचे गाव/िज हा खिनप ा े  हे लालिचचबोडी पासनू चे अंतर 1.71 िक.मी. आहे 
3. जवळचे रे वे टेशन जवळचे रे वे टेशन हे सदेवाही रे वे टेशन असनु 5.7 िक.मी. अंतरावर 

आहे 
4. जवळचे िवमाणतळ जवळचे िवमाणतळ नागपुर ला, 50.50 िक.मी दि नेला आहे. 
5. रा याचा िसमा रा यालगत या िसमा नाही. 
6. भुकंपाचे िवभाग नाही. 
D खच चा तपशील 

1. ऑफसेट ाईज Rs. 94,58,300/- 
E क पासाठी आव यक बाबी 
1. पा याची आव यकता  2.85 KLD 
2. इंधनाची आव यता N/A 
3. मणु य बळाची आव यता 10 (कुशल आिण अकुशल य ती) 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- लालिचचबोडी मौजा लालिचचबोडी  येथील स.नं. 74, 75, 76, 77, व 80 आराजी 5. 0 
हे. आर. तालकूा - सदेवाही , िज हा -चं परू 
 
थान (नकाशे दशिवत सामा य थान, िविश ट थान आिण क प सीमा आिण क प लेआउट) 

 

पाणी आिण इतर याची उपल धता 

तावीत क पात पा याची िनयमीत आव यकता 2.85 KLD. असनु मौजा लालिचचबोडी येथे परुवठा कर याचे 
साधन आहे. पा या या आव यकतेचा तपशील खाली िदला आहे. 

तपशील : पा याची मागणी  
S. No. तपशील माण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.85 
2. धुळ दडप यासाठी पा याची फवारणी 1.00 
3. ीन बे ट / वृ ारोपण 1.00 
Total 2.85 

पय वरण यव थापनाचे िनयोजन 

अ.
. 

पय वरणी
य मापदंड  

ि याकलाप भाव ईएमपी / शमन उपायांचे भिव यवाणी  

1. जल 
 

खाणकाम कवा 
वाळूचे िन कषण 

वाहात बदल 
खोलीत वाढ के याने 

वाहाची गती वाढू शकते 
पृ ठभाग पा याची 
गणुव ा आिण भजूल 
गणुव ेत बदल घाण 
पाणी ाव 

कोणतेही िवचलन तािवत नाही. वाहाचे माण, 
पृ ठभाग जलिव ान आिण भजूल णालीवर 
कोणताही ितकूल पिरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 0.5 मीटर खोलीपुरती मय िदत ठेवले 
जाईल, यामळेु नदी या वाहात जा त बदल होणार 
नाही. 
पोटबल टॉयले स वापरली जातील; यामळेु कोणतेही 



रेती घाटाचे नाव :- लालिचचबोडी मौजा लालिचचबोडी  येथील स.नं. 74, 75, 76, 77, व 80 आराजी 5. 0 
हे. आर. तालकूा - सदेवाही , िज हा -चं परू 
 

 सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन ि याकलाप, 
वाहने वा ॅ टर 
हालचाली ारे 
वाळूची वाहतकू 
खिनज लोड करणे 
आिण उतारणे 

या पसरले या धळू 
िन मतीमळेु मानवी 
आरो यावर ितकूल 
पिरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साच याने 
टोमेटल िनदशांक कमी 

केला जाऊ शकतो. 

सीपीसीबी या मागदशक सचूनांनसुार ीन बे ट 
आवारात िवकिसत केला जाईल. 
कामगारांना ड ट मा क दान केला जाईल. क या 
र यावर िनयिमत पाणी शपडणे. क / िट परचा 
एकसमान वेग राख यासाठी र ते सपाटीकरण केले 
जाईल. र यावर येणा या कचा वेग मय िदत असेल 
आिण वाहतुकी या वेळी साम ीचे आवरण असेल. 
ओ हरलो डग टाळले जाईल.  

3. वनी 
 

खाण थळापासनु 
जवळपास या 
र यावर रहदारी. 

वाहनां या रहदारी आिण 
खाणकामां या 
कारणामळेु आवाज 
िन मती 
 

आवाजाचे िनयिमतपणे परी ण केले जाईल. वाहतकू 
वाहनांिशवाय इतर कोण याही उपकरणांना परवानगी 
िदली जाणार नाही. कंपन आिण आवाज कमी 
कर यासाठी वाहनांची यो य देखभाल केली जाईल. 
कामगारांना इअर मफ दान केले जातील.  

4. जागा 
 
 

वाळू उ खनन व 
वाहतुक 

नदी या पा ात 
जा याकरीता र याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू 
होऊ शकते. 
नदीकाठावरील  जमीन 
सपाट करणे आिण वाळू 
उपस यामळेु 
पय वरणीय. र ता या 
नेटवकमळेु पृ ठभाग 
िबघडणे 

नदी या ं दी या १/ 4 मी नदी या काठापासनु कमी 
सरु ीत अंतर सोडले जाईल (“शा वत वाळू उ खनन 
मागदशक सचूना” नसुार) खाणकाम परवानगी पे ा 
जा त होणार नाही. 
नदीकाठापयत जाणा या र यांची नासधसु  टाळले 
जाईल आिण उताराची देखभाल केली जाईल. 

5. इकोलॉजी  
 

वाळु उ खनन व 
वाहतुक 

अ प-कालावधीचा ास, 
वनीमळेु व यजीवांना 
ास पिरसरावर पिरणाम 

होईल. 

नदीकाठाजवळील ीन बे ट / समदुाय वनीकरण 
अ ोच रोड बारीक धलुीकण उ सजनास ितबंिधत 
करेल. 

6. वाहतुकीची 
प दत  

वाहनां या सं येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ के याने 
पय वरणावर िवपिरत 
पिरणाम होईल. 

क पात पुरेसे र ते आिण पािकग या सहा याने 
वाहन वाहतुकीचे िनयमन केले जाईल. 

 
 
 
 



रेती घाटाचे नाव :- लालिचचबोडी मौजा लालिचचबोडी  येथील स.नं. 74, 75, 76, 77, व 80 आराजी 5. 0 
हे. आर. तालकूा - सदेवाही , िज हा -चं परू 
 
                                 सामािजक दािय - (CSR) 

        रेती उ खनन के याने पिरसरातील वातावरणात बदल हो याची श यता अस याने यावर िविवध 

उपाययोजना कर यात येतात. वाळु/रेती िनगती सधुारीत धोरण िदनांक 3/09/2019 रोजी नसुार 

रेतीघाट तािवत असले या ामपंचायतीना अनषंुगीक िवकास कामे कर याकरीता िनधी पुरवठा 

कर याची तरतुद कर यात आलेली आहे. ामपंचायतीने रेती उ खननास परवानगी िद यास मा. 

िज हािधकारी यां या माफत िललावात  ा त होना या र कमेतनू वािम वधन वजा क न िश लक 

र कमेचा 25% पयत िनधी ामपंचायतीना दे याची तरतुद कर यात आलेली आहे. िललावाचा 

र कमेचा माणात ही र कम 10% ते 25% पयत देय असेल.  

   ामपंयातीना दे यात येणारा िनधी या या अधीन त ये या या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दु ती, र याचा दु ती तसेच इतर मलुभुत गरजा भागव याकरीता खच करणे आव यक आहे. 

तावीत धोरणानसुार रेतीघाट िललावात गे यास संबंिधत ामपंचयातीस िनधीदेय असेल. 

  
पय वरण संर ण उपाय सधुार यासाठी, िनयं ण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आहेत(EMP COST) 

अ. . तपशील र म 

1. पय वरण देखरेख (हवा, पाणी, माती, आिण आवाज) 45000/- 

2. र यावर पाणी शपडणे 45750/- 

3. र ता देखभाल दु ती 35000/- 

4. यावसाियक आरो  आिण सरु ा (Mobile Toilet) 

यय तीक सरु ेची साधणे 

137250/- 

5. ितरपाल 8000/- 

 एकुण 2,71,000/- 

 
 
 

  



रेती घाटाचे नाव :- मनगांव, मौजा मनगांव येथील स.नं. 237, 240/1, 240/2, व 240/3  आराजी 2.0 हे. 
आर. तालकूा – भ ावती, िज हा- चं परू  
 

 
संिश    मािहती 
 
चं परू िज हयातील मौजा मनगांव येथील स.नं. 237, 240/1, 240/2, व 240/3  आराजी 2.0 हे. आर.  करीता सदर 

ताव वाळु उ खनना या टीने पय वरण िवषयक मा यते करीता तयार कलेले आहे. पय वरण, वन व वातावरिणय 
बदल मं ालय, मुंबई. यां या िदनांक. 14/09/2016 या तरतुदी नसुार 0 ते 05 हे टर े फळ असले या रेती घाटास 
पय वरण िवषयक मा यता घे याकरीता जनसनुावणी घे यात येत आहे. याकरीता रा य तरीय पय वरण सिमतीकडे 
पय वरण िवषयक मा यते करीता, अज सादर कर यात येत आहे. तािवत वाळू घाटाचे े  सव ऑफ इंिडया 
टोपीशीट : P 55 पी / 12 आिण अ ांश 20° 8'37.03"N 20°8'38.08"N आिण रेखांश  78° 58'11.90"E  
78°58'8.64"E असे आहे. 
वाळु हे गौण खिनज बांधकामाचा टने अं यात मह वाचे असनु ईमारत बांधकाम कर याकरीता अ यंत आव यक व 
जा तीत जा त मागणी असलेले गौण खिनज आहे. वाळुची कठीणता व िटकाउपणा जा त अस याने हे मु यता र ते व 
इतर बांधकामात मोठया माणात वापर या जाते. 

तावीत मौजा मनगांव हा रेती घाट वध  नदीवर तावीत असनू वरील माणे स.नं. लगतचे नदी पा ातनु वाळुची 
उ खनन तावीत आहे. सदर रेती घाटातनु रेतीचे उ खनन हे मनु या  वारे फावडे आिण घमेले वाप नच करावयाचे 

तावीत आहे. तसेच वाहतकु कर याकरीता ॅ टर कवा िट परचा उपयोग करीत असतांना यात रेतीचे भरण सु दा 
मनु य बळा ारे केला जाईल, वाळु िनसगत: शैल अस याने ि ल ग, ला ट ग चा वापर केला जाणार नाही. सदर रेती 
घाटातनु वष 2020-21 म ये 3534 ास रेतीचे उ खनन तावीत असनु पय वरण िवषयक मा यता ा त झा यावर 
िललावा ारे उ खननास परवानगी दे यात येईल. याकरीता खाणकाम योजना विर ठ उपसंचालक, भुिव ान व खिनकम 
संचालनालय िवभाग यांचा कडुन मा यता दान कर यात आलेली आहे. िदनांक. 15 जानेवारी 2016 रोजी या पय वरण 
िवभागाचा अिधसचुने नसुार क प बी 2 या वगवारीत मोडत अस याने संपुण क पाकरीता पुव यवहायता अहवाल 
पय वरण  ाव थापिकय योजना तयार कर यात आलेली असनू रा य तरीय सिमतीकडे सादर कर यात येत आहे. 

 

सारणी : थवीत थळाची ठळक वैिश ठे 

अ. . तपशील मािहती 
A. क पाचे व प मनगांव रेती घाट  
B. क पाचा आकार 
1. उ खनन े फळ 2.0 हे.आर 
2. तािवत उ पादन मता  3534  ास/वा षक 
C थळाचे तपशील 
1. गाव मनगांव 
2. तालकुा भ ावती 



रेती घाटाचे नाव :- मनगांव, मौजा मनगांव येथील स.नं. 237, 240/1, 240/2, व 240/3  आराजी 2.0 हे. 
आर. तालकूा – भ ावती, िज हा- चं परू  
 

3. िज हा  चं परू 
4. रा य महारा  
5. अ ांश व रेखांश 

 
 
 
 
 
 

 

िसमा बद ु अ ांश रेखांश 
1  20° 8'37.03"N  78°58'11.90"E 

2  20° 8'30.70"N  78°58'10.35"E 

3  20° 8'31.75"N  78°58'7.07"E 

4  20° 8'38.08"N  78°58'8.64"E 
 

6. टोपोशीट मांक. 55P/12 
D े ाची पय वरण ताळमेळ 
1. नदी/जलाशय वध  नदी आहे. 
2. जवळचे गाव/िज हा खिनप ा े  हे मनगांव पासनू चे अंतर 0.30 िक.मी. आहे 
3. जवळचे रे वे टेशन जवळचे रे वे टेशन हे माजरी रे वे टेशन असनु 7.50 िक.मी. अंतरावर 

आहे 
4. जवळचे िवमाणतळ जवळचे िवमाणतळ नागपुर ला, 111.50 िक.मी दि नेला आहे. 
5. रा याचा िसमा रा यालगत या िसमा नाही. 
6. भुकंपाचे िवभाग नाही. 
D खच चा तपशील 

1. ऑफसेट ाईज Rs. 37,83,800/- 
E क पासाठी आव यक बाबी 
1. पा याची आव यकता  2.50 KLD 
2. इंधनाची आव यता N/A 
3. मणु य बळाची आव यता 11 (कुशल आिण अकुशल य ती) 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- मनगांव, मौजा मनगांव येथील स.नं. 237, 240/1, 240/2, व 240/3  आराजी 2.0 हे. 
आर. तालकूा – भ ावती, िज हा- चं परू  
 
थान (नकाशे दशिवत सामा य थान, िविश ट थान आिण क प सीमा आिण क प लेआउट) 

 

पाणी आिण इतर याची उपल धता 

तावीत क पात पा याची िनयमीत आव यकता 2.50 KLD. असनु मौजा मनगांव येथे परुवठा कर याचे साधन 
आहे. पा या या आव यकतेचा तपशील खाली िदला आहे. 

तपशील : पा याची मागणी  
S. No. तपशील माण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.50 
2. धुळ दडप यासाठी पा याची फवारणी 1.00 
3. ीन बे ट / वृ ारोपण 1.00 
Total 2.50 

 

पय वरण यव थापनाचे िनयोजन 

अ.
. 

पय वरणी
य मापदंड  

ि याकलाप भाव ईएमपी / शमन उपायांचे भिव यवाणी  

1. जल 
 

खाणकाम कवा 
वाळूचे िन कषण 

वाहात बदल 
खोलीत वाढ के याने 

वाहाची गती वाढू शकते 
पृ ठभाग पा याची गणुव ा 
आिण भजूल गणुव ेत 
बदल घाण पाणी ाव 

कोणतेही िवचलन तािवत नाही. वाहाचे माण, 
पृ ठभाग जलिव ान आिण भजूल णालीवर 
कोणताही ितकूल पिरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 0.5 मीटर खोलीपुरती मय िदत ठेवले 
जाईल, यामळेु नदी या वाहात जा त बदल होणार 
नाही. 



रेती घाटाचे नाव :- मनगांव, मौजा मनगांव येथील स.नं. 237, 240/1, 240/2, व 240/3  आराजी 2.0 हे. 
आर. तालकूा – भ ावती, िज हा- चं परू  
 

 पोटबल टॉयले स वापरली जातील; यामळेु कोणतेही 
सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन ि याकलाप, 
वाहने वा ॅ टर 
हालचाली ारे 
वाळूची वाहतकू 
खिनज लोड करणे 
आिण उतारणे 

या पसरले या धळू 
िन मतीमळेु मानवी 
आरो यावर ितकूल 
पिरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साच याने 
टोमेटल िनदशांक कमी 

केला जाऊ शकतो. 

सीपीसीबी या मागदशक सचूनांनसुार ीन बे ट 
आवारात िवकिसत केला जाईल. 
कामगारांना ड ट मा क दान केला जाईल. क या 
र यावर िनयिमत पाणी शपडणे. क / िट परचा 
एकसमान वेग राख यासाठी र ते सपाटीकरण केले 
जाईल. र यावर येणा या कचा वेग मय िदत असेल 
आिण वाहतुकी या वेळी साम ीचे आवरण असेल. 
ओ हरलो डग टाळले जाईल.  

3. वनी 
 

खाण थळापासनु 
जवळपास या 
र यावर रहदारी. 

वाहनां या रहदारी आिण 
खाणकामां या कारणामळेु 
आवाज िन मती 
 

आवाजाचे िनयिमतपणे परी ण केले जाईल. वाहतकू 
वाहनांिशवाय इतर कोण याही उपकरणांना परवानगी 
िदली जाणार नाही. कंपन आिण आवाज कमी 
कर यासाठी वाहनांची यो य देखभाल केली जाईल. 
कामगारांना इअर मफ दान केले जातील.  

4. जागा 
 
 

वाळू उ खनन व 
वाहतुक 

नदी या पा ात 
जा याकरीता र याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू होऊ 
शकते. नदीकाठावरील  
जमीन सपाट करणे आिण 
वाळू उपस यामळेु 
पय वरणीय. 
र ता या नेटवकमळेु 
पृ ठभाग िबघडणे 

नदी या ं दी या १/ 4 मी नदी या काठापासनु कमी 
सरु ीत अंतर सोडले जाईल (“शा वत वाळू उ खनन 
मागदशक सचूना” नसुार) खाणकाम परवानगी पे ा 
जा त होणार नाही. 
नदीकाठापयत जाणा या र यांची नासधसु  टाळले 
जाईल आिण उताराची देखभाल केली जाईल. 

5. इकोलॉजी  
 

वाळु उ खनन व 
वाहतुक 

अ प-कालावधीचा ास, 
वनीमळेु व यजीवांना ास 

पिरसरावर पिरणाम होईल. 

नदीकाठाजवळील ीन बे ट / समदुाय वनीकरण 
अ ोच रोड बारीक धलुीकण उ सजनास ितबंिधत 
करेल. 

6. वाहतुकीची 
प दत  

वाहनां या सं येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ के याने 
पय वरणावर िवपिरत 
पिरणाम होईल. 

क पात पुरेसे र ते आिण पािकग या सहा याने 
वाहन वाहतुकीचे िनयमन केले जाईल. 

 

 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- मनगांव, मौजा मनगांव येथील स.नं. 237, 240/1, 240/2, व 240/3  आराजी 2.0 हे. 
आर. तालकूा – भ ावती, िज हा- चं परू  
 
                                 सामािजक दािय - (CSR) 

        रेती उ खनन के याने पिरसरातील वातावरणात बदल हो याची श यता अस याने यावर िविवध 

उपाययोजना कर यात येतात. वाळु/रेती िनगती सधुारीत धोरण िदनांक 3/09/2019 रोजी नसुार 

रेतीघाट तािवत असले या ामपंचायतीना अनषंुगीक िवकास कामे कर याकरीता िनधी पुरवठा 

कर याची तरतुद कर यात आलेली आहे. ामपंचायतीने रेती उ खननास परवानगी िद यास मा. 

िज हािधकारी यां या माफत िललावात  ा त होना या र कमेतनू वािम वधन वजा क न िश लक 

र कमेचा 25% पयत िनधी ामपंचायतीना दे याची तरतुद कर यात आलेली आहे. िललावाचा 

र कमेचा माणात ही र कम 10% ते 25% पयत देय असेल.  

   ामपंयातीना दे यात येणारा िनधी या या अधीन त ये या या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दु ती, र याचा दु ती तसेच इतर मलुभुत गरजा भागव याकरीता खच करणे आव यक आहे. 

तावीत धोरणानसुार रेतीघाट िललावात गे यास संबंिधत ामपंचयातीस िनधीदेय असेल. 

  
पय वरण संर ण उपाय सधुार यासाठी, िनयं ण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आहेत(EMP COST) 

अ. . तपशील र म 

1. पय वरण देखरेख (हवा, पाणी, माती, आिण आवाज) 45000/- 

2. र यावर पाणी शपडणे 35500/- 

3. र ता देखभाल दु ती 25000/- 

4. यावसाियक आरो  आिण सरु ा (Mobile Toilet) 

यय तीक सरु ेची साधणे 

137250/- 

5. ितरपाल 5000/- 

 एकुण 2,47,750/- 

 

  

  



रेती घाटाचे नाव :- म हेगांव, मौजा म हेगांव  येथील स.नं. 544, 543, 542, 308, 306, 310, 311,160, 
158, 157 आराजी 2.0  हे. आर. तालकूा – मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

संिश    मािहती 
 
चं परू िज हयातील मौजा म हेगांव, येथील स.नं. 544, 543, 542,308,306,310,311,160,158, 157, 467 आराजी  
2.0  हे. आर. करीता सदर ताव वाळु उ खनना या टीने पय वरण िवषयक मा यते करीता तयार कलेले आहे. 
पय वरण, वन व वातावरिणय बदल मं ालय, मुंबई. यां या िदनांक. 14/09/2016 या तरतदुी नसुार 0 ते 05 हे टर 

े फळ असले या रेती घाटास पय वरण िवषयक मा यता घे याकरीता जनसनुावणी घे यात येत आहे. याकरीता रा य 
तरीय पय वरण सिमतीकडे पय वरण िवषयक मा यते करीता, अज सादर कर यात येत आहे. तािवत वाळू घाटाचे 
े  सव ऑफ इंिडया टोपीशीट : P 55 पी / 12 आिण अ ांश 20°05'15.07"N - 20°05'14.13"N आिण 

रेखांश 20°05'15.07"N - 20°05'14.13"N असे आहे. 
वाळु हे गौण खिनज बांधकामाचा टने अं यात मह वाचे असनु ईमारत बांधकाम कर याकरीता अ यंत आव यक व 
जा तीत जा त मागणी असलेले गौण खिनज आहे. वाळुची कठीणता व िटकाउपणा जा त अस याने हे मु यता र ते व 
इतर बांधकामात मोठया माणात वापर या जाते. 

तावीत मौजा म हेगांव हा रेती घाट उमा नदीवर तावीत असनू वरील माणे स.नं. लगतचे नदी पा ातनु वाळुची 
उ खनन तावीत आहे. सदर रेती घाटातनु रेतीचे उ खनन हे मनु या  वारे फावडे आिण घमेले वाप नच करावयाचे 

तावीत आहे. तसेच वाहतकु कर याकरीता ॅ टर कवा िट परचा उपयोग करीत असतांना यात रेतीचे भरण सु दा 
मनु य बळा ारे केला जाईल, वाळु िनसगत: शैल अस याने ि ल ग, ला ट ग चा वापर केला जाणार नाही. सदर रेती 
घाटातनु वष 2020-21 म ये 7067 ास रेतीचे उ खनन तावीत असनु पय वरण िवषयक मा यता ा त झा यावर 
िललावा ारे उ खननास परवानगी दे यात येईल. याकरीता खाणकाम योजना विर ठ उपसंचालक, भुिव ान व खिनकम 
संचालनालय िवभाग यांचा कडुन मा यता दान कर यात आलेली आहे. िदनांक. 15 जानेवारी 2016 रोजी या पय वरण 
िवभागाचा अिधसचुने नसुार क प बी 2 या वगवारीत मोडत अस याने संपुण क पाकरीता पुव यवहायता अहवाल 
पय वरण  ाव थापिकय योजना तयार कर यात आलेली असनू रा य तरीय सिमतीकडे सादर कर यात येत आहे. 
 

सारणी : थवीत थळाची ठळक वैिश ठे 

अ. . तपशील मािहती 
A. क पाचे व प म हेगांव रेती घाट  
B. क पाचा आकार 
1. उ खनन े फळ 2.0  हे.आर 
2. तािवत उ पादन मता  7067  ास/वा षक 
C थळाचे तपशील 
1. गाव म हेगांव 
2. तालकुा मलु, 
3. िज हा  चं परू 
4. रा य महारा  



रेती घाटाचे नाव :- म हेगांव, मौजा म हेगांव  येथील स.नं. 544, 543, 542, 308, 306, 310, 311,160, 
158, 157 आराजी 2.0  हे. आर. तालकूा – मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

5. अ ांश व रेखांश 
 
 
 
 
 
 

 

िसमा बद ु अ ांश रेखांश 
1  20° 5'15.07"N  79°41'24.52"E 
2  20° 5'25.43"N  79°41'16.20"E 
3  20° 5'24.50"N  79°41'14.80"E 
4  20° 5'14.13"N  79°41'23.11"E 

 

6. टोपोशीट मांक. 55P/12 
D े ाची पय वरण ताळमेळ 
1. नदी/जलाशय उमा  नदी आहे. 
2. जवळचे गाव/िज हा खिनप ा े  हे म हेगांव पासनू चे अंतर 1.20 िक.मी. आहे 
3. जवळचे रे वे टेशन जवळचे रे वे टेशन हे मलु, रे वे टेशन असनु 5.0 िक.मी. अंतरावर आहे 
4. जवळचे िवमाणतळ जवळचे िवमाणतळ चं परू, ला, 50.0 िक.मी दि नेला आहे. 
5. रा याचा िसमा रा यालगत या िसमा नाही. 
6. भुकंपाचे िवभाग नाही. 
D खच चा तपशील 

1. ऑफसेट ाईज Rs. 75,66,400 /- 
E क पासाठी आव यक बाबी 
1. पा याची आव यकता  2.80 KLD 
2. इंधनाची आव यता N/A 
3. मणु य बळाची आव यता 12 (कुशल आिण अकुशल य ती) 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- म हेगांव, मौजा म हेगांव  येथील स.नं. 544, 543, 542, 308, 306, 310, 311,160, 
158, 157 आराजी 2.0  हे. आर. तालकूा – मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 
थान (नकाशे दशिवत सामा य थान, िविश ट थान आिण क प सीमा आिण क प लेआउट) 

 

पाणी आिण इतर याची उपल धता 

तावीत क पात पा याची िनयमीत आव यकता 2.80 KLD. असनु मौजा म हेगांव येथे परुवठा कर याचे 
साधन आहे. पा या या आव यकतेचा तपशील खाली िदला आहे. 

तपशील : पा याची मागणी  
S. No. तपशील माण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.80 
2. धुळ दडप यासाठी पा याची फवारणी 1.00 
3. ीन बे ट / वृ ारोपण 1.00 
Total 2.80 

 

पय वरण यव थापनाचे िनयोजन 

अ.
. 

पय वरणीय 
मापदंड  

ि याकलाप भाव ईएमपी / शमन उपायांचे भिव यवाणी  

1. जल 
 

खाणकाम कवा 
वाळूचे िन कषण 

वाहात बदल 
खोलीत वाढ के याने 

वाहाची गती वाढू शकते 
पृ ठभाग पा याची गणुव ा 
आिण भजूल गणुव ेत 
बदल घाण पाणी ाव 

कोणतेही िवचलन तािवत नाही. वाहाचे माण, 
पृ ठभाग जलिव ान आिण भजूल णालीवर 
कोणताही ितकूल पिरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 1.0 मीटर खोलीपुरती मय िदत ठेवले 
जाईल, यामळेु नदी या वाहात जा त बदल होणार 
नाही. 



रेती घाटाचे नाव :- म हेगांव, मौजा म हेगांव  येथील स.नं. 544, 543, 542, 308, 306, 310, 311,160, 
158, 157 आराजी 2.0  हे. आर. तालकूा – मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

 पोटबल टॉयले स वापरली जातील; यामळेु कोणतेही 
सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन 
ि याकलाप, 
वाहने वा ॅ टर 
हालचाली ारे 
वाळूची वाहतकू 
खिनज लोड 
करणे आिण 
उतारणे 

या पसरले या धळू 
िन मतीमळेु मानवी 
आरो यावर ितकूल 
पिरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साच याने 
टोमेटल िनदशांक कमी 

केला जाऊ शकतो. 

सीपीसीबी या मागदशक सचूनांनसुार ीन बे ट 
आवारात िवकिसत केला जाईल. 
कामगारांना ड ट मा क दान केला जाईल. क या 
र यावर िनयिमत पाणी शपडणे. क / िट परचा 
एकसमान वेग राख यासाठी र ते सपाटीकरण केले 
जाईल. र यावर येणा या कचा वेग मय िदत असेल 
आिण वाहतुकी या वेळी साम ीचे आवरण असेल. 
ओ हरलो डग टाळले जाईल.  

3. वनी 
 

खाण थळापासनु 
जवळपास या 
र यावर रहदारी. 

वाहनां या रहदारी आिण 
खाणकामां या कारणामळेु 
आवाज िन मती 
 

आवाजाचे िनयिमतपणे परी ण केले जाईल. वाहतकू 
वाहनांिशवाय इतर कोण याही उपकरणांना परवानगी 
िदली जाणार नाही. कंपन आिण आवाज कमी 
कर यासाठी वाहनांची यो य देखभाल केली जाईल. 
कामगारांना इअर मफ दान केले जातील.  
 

4. जागा 
 
 

वाळू उ खनन व 
वाहतुक 

नदी या पा ात 
जा याकरीता र याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू होऊ 
शकते. नदीकाठावरील  
जमीन सपाट करणे आिण 
वाळू उपस यामळेु 
पय वरणीय. 
र ता या नेटवकमळेु 
पृ ठभाग िबघडणे 

नदी या ं दी या १/ 4 मी नदी या काठापासनु कमी 
सरु ीत अंतर सोडले जाईल (“शा वत वाळू उ खनन 
मागदशक सचूना” नसुार) खाणकाम परवानगी पे ा 
जा त होणार नाही. 
नदीकाठापयत जाणा या र यांची नासधसु  टाळले 
जाईल आिण उताराची देखभाल केली जाईल. 

5. इकोलॉजी  
 

वाळु उ खनन व 
वाहतुक 

अ प-कालावधीचा ास, 
वनीमळेु व यजीवांना ास 

पिरसरावर पिरणाम होईल. 

नदीकाठाजवळील ीन बे ट / समदुाय वनीकरण 
अ ोच रोड बारीक धलुीकण उ सजनास ितबंिधत 
करेल. 

6. वाहतुकीची 
प दत  

वाहनां या सं येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ के याने 
पय वरणावर िवपिरत 
पिरणाम होईल. 

क पात पुरेसे र ते आिण पािकग या सहा याने 
वाहन वाहतुकीचे िनयमन केले जाईल. 

                                   

                                                               

 

 



रेती घाटाचे नाव :- म हेगांव, मौजा म हेगांव  येथील स.नं. 544, 543, 542, 308, 306, 310, 311,160, 
158, 157 आराजी 2.0  हे. आर. तालकूा – मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

सामािजक दािय - (CSR) 

        रेती उ खनन के याने पिरसरातील वातावरणात बदल हो याची श यता अस याने यावर िविवध 

उपाययोजना कर यात येतात. वाळु/रेती िनगती सधुारीत धोरण िदनांक 3/09/2019 रोजी नसुार 

रेतीघाट तािवत असले या ामपंचायतीना अनषंुगीक िवकास कामे कर याकरीता िनधी पुरवठा 

कर याची तरतुद कर यात आलेली आहे. ामपंचायतीने रेती उ खननास परवानगी िद यास मा. 

िज हािधकारी यां या माफत िललावात  ा त होना या र कमेतनू वािम वधन वजा क न िश लक 

र कमेचा 25% पयत िनधी ामपंचायतीना दे याची तरतुद कर यात आलेली आहे. िललावाचा 

र कमेचा माणात ही र कम 10% ते 25% पयत देय असेल.  

   ामपंयातीना दे यात येणारा िनधी या या अधीन त ये या या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दु ती, र याचा दु ती तसेच इतर मलुभुत गरजा भागव याकरीता खच करणे आव यक आहे. 

तावीत धोरणानसुार रेतीघाट िललावात गे यास संबंिधत ामपंचयातीस िनधीदेय असेल. 

  
पय वरण संर ण उपाय सधुार यासाठी, िनयं ण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आहेत(EMP COST) 

अ. . तपशील र म 

1. पय वरण देखरेख (हवा, पाणी, माती, आिण आवाज) 45000/- 

2. र यावर पाणी शपडणे 45750- 

3. र ता देखभाल दु ती 45000/- 

4. यावसाियक आरो  आिण सरु ा (Mobile Toilet) 

यय तीक सरु ेची साधणे 

137250/- 

5. ितरपाल 10000/- 

 एकुण 2,83,000/- 

 

  

  



रेती घाटाचे नाव :-  नकोडा मौजा नकोडा येथील स.नं. 53 आराजी 0.72 हे. आर. तालकूा - चं परू , िज हा -
चं परू 
 

संिश    मािहती 
 
चं परू िज हयातील . नकोडा येथील स.नं. 53 आराजी 0.72 हे. आर.  करीता सदर ताव वाळु उ खनना या टीने 
पय वरण िवषयक मा यते करीता तयार कलेले आहे. पय वरण, वन व वातावरिणय बदल मं ालय, मुंबई. यां या िदनांक. 
14/09/2016 या तरतदुी नसुार 0 ते 05 हे टर े फळ असले या रेती घाटास पय वरण िवषयक मा यता घे याकरीता 
जनसनुावणी घे यात येत आहे. याकरीता रा य तरीय पय वरण सिमतीकडे पय वरण िवषयक मा यते करीता, अज 
सादर कर यात येत आहे. तािवत वाळू घाटाचे े  सव ऑफ इंिडया टोपीशीट : P 55 पी / 12 आिण अ ांश 
19° 55'14.19"N  19°55'13.98"N आिण रेखांश  79° 05'28.25"E  79°05'27.60"E असे आहे. 
वाळु हे गौण खिनज बांधकामाचा टने अं यात मह वाचे असनु ईमारत बांधकाम कर याकरीता अ यंत आव यक व 
जा तीत जा त मागणी असलेले गौण खिनज आहे. वाळुची कठीणता व िटकाउपणा जा त अस याने हे मु यता र ते व 
इतर बांधकामात मोठया माणात वापर या जाते. 

तावीत मौजा नकोडा हा रेती घाट वध  नदीवर तावीत असनू वरील माणे स.नं. लगतचे नदी पा ातनु वाळुची 
उ खनन तावीत आहे. सदर रेती घाटातनु रेतीचे उ खनन हे मनु या  वारे फावडे आिण घमेले वाप नच करावयाचे 

तावीत आहे. तसेच वाहतकु कर याकरीता ॅ टर कवा िट परचा उपयोग करीत असतांना यात रेतीचे भरण सु दा 
मनु य बळा ारे केला जाईल, वाळु िनसगत: शैल अस याने ि ल ग, ला ट ग चा वापर केला जाणार नाही. सदर रेती 
घाटातनु वष 2020-21 म ये 1272 ास रेतीचे उ खनन तावीत असनु पय वरण िवषयक मा यता ा त झा यावर 
िललावा ारे उ खननास परवानगी दे यात येईल. याकरीता खाणकाम योजना विर ठ उपसंचालक, भुिव ान व खिनकम 
संचालनालय िवभाग यांचा कडुन मा यता दान कर यात आलेली आहे. िदनांक. 15 जानेवारी 2016 रोजी या पय वरण 
िवभागाचा अिधसचुने नसुार क प बी 2 या वगवारीत मोडत अस याने संपुण क पाकरीता पुव यवहायता अहवाल 
पय वरण  ाव थापिकय योजना तयार कर यात आलेली असनू रा य तरीय सिमतीकडे सादर कर यात येत आहे. 

 

सारणी : थवीत थळाची ठळक वैिश ठे 

अ. . तपशील मािहती 
A. क पाचे व प नकोडा रेती घाट  
B. क पाचा आकार 
1. उ खनन े फळ 0.72  हे.आर 
2. तािवत उ पादन मता  1272  ास/वा षक 
C थळाचे तपशील 
1. गाव नकोडा 
2. तालकुा चं परू 
3. िज हा  चं परू 
4. रा य महारा  



रेती घाटाचे नाव :-  नकोडा मौजा नकोडा येथील स.नं. 53 आराजी 0.72 हे. आर. तालकूा - चं परू , िज हा -
चं परू 
 

5. अ ांश व रेखांश 
 
 
 
 
 
 

 

िसमा बद ु अ ांश रेखांश 
1 19° 55' 14.19" N 79° 05' 28.25" E 

2 19° 55' 06.61" N 79° 05' 31.34" E 

3 19° 55' 03.74" N 79° 05' 33.61" E 

4 19° 55' 03.41" N 79° 05' 33.02" E 

5 19° 55' 06.28" N 79° 05' 30.75" E 

6 19° 55' 13.98" N 79° 05' 27.60" E 
 

6. टोपोशीट मांक. 55P/12 
D े ाची पय वरण ताळमेळ 
1. नदी/जलाशय वध  नदी आहे. 
2. जवळचे गाव/िज हा खिनप ा े  हे नकोडा पासनू चे अंतर 1.45 िक.मी. आहे 
3. जवळचे रे वे टेशन जवळचे रे वे टेशन हे चांदरु रे वे टेशन असनु 3.36 िक.मी. अंतरावर 

आहे 
4. जवळचे िवमाणतळ जवळचे िवमाणतळ मोरवा चंदपरू ला, 16.40 िक.मी आ नेयला आहे. 
5. रा याचा िसमा रा यालगत या िसमा नाही. 
6. भुकंपाचे िवभाग नाही. 
D खच चा तपशील 

1. ऑफसेट ाईज Rs. 1361900/- 
E क पासाठी आव यक बाबी 
1. पा याची आव यकता  2.30 KLD 
2. इंधनाची आव यता N/A 
3. मणु य बळाची आव यता 08 (कुशल आिण अकुशल य ती) 

 

 



रेती घाटाचे नाव :-  नकोडा मौजा नकोडा येथील स.नं. 53 आराजी 0.72 हे. आर. तालकूा - चं परू , िज हा -
चं परू 
 
थान (नकाशे दशिवत सामा य थान, िविश ट थान आिण क प सीमा आिण क प लेआउट) 

 

पाणी आिण इतर याची उपल धता 

तावीत क पात पा याची िनयमीत आव यकता 2.90 KLD. असनु मौजा ग डसावरी येथे परुवठा कर याचे 
साधन आहे. पा या या आव यकतेचा तपशील खाली िदला आहे. 

तपशील : पा याची मागणी  
S. No. तपशील माण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.30 
2. धुळ दडप यासाठी पा याची फवारणी 1.00 
3. ीन बे ट / वृ ारोपण 1.00 
Total 2.30 

 

पय वरण यव थापनाचे िनयोजन 

अ.
. 

पय वरणी
य मापदंड  

ि याकलाप भाव ईएमपी / शमन उपायांचे भिव यवाणी  

1. जल 
 

खाणकाम कवा 
वाळूचे िन कषण 

वाहात बदल 
खोलीत वाढ के याने 

वाहाची गती वाढू शकते 
पृ ठभाग पा याची 
गणुव ा आिण भजूल 

कोणतेही िवचलन तािवत नाही. वाहाचे माण, 
पृ ठभाग जलिव ान आिण भजूल णालीवर 
कोणताही ितकूल पिरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 0.5 मीटर खोलीपुरती मय िदत ठेवले 
जाईल, यामळेु नदी या वाहात जा त बदल होणार 



रेती घाटाचे नाव :-  नकोडा मौजा नकोडा येथील स.नं. 53 आराजी 0.72 हे. आर. तालकूा - चं परू , िज हा -
चं परू 
 

गणुव ेत बदल घाण 
पाणी ाव 
 

नाही. 
पोटबल टॉयले स वापरली जातील; यामळेु कोणतेही 
सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन ि याकलाप, 
वाहने वा ॅ टर 
हालचाली ारे 
वाळूची वाहतकू 
खिनज लोड करणे 
आिण उतारणे 

या पसरले या धळू 
िन मतीमळेु मानवी 
आरो यावर ितकूल 
पिरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साच याने 
टोमेटल िनदशांक कमी 

केला जाऊ शकतो. 

सीपीसीबी या मागदशक सचूनांनसुार ीन बे ट 
आवारात िवकिसत केला जाईल. 
कामगारांना ड ट मा क दान केला जाईल. क या 
र यावर िनयिमत पाणी शपडणे. क / िट परचा 
एकसमान वेग राख यासाठी र ते सपाटीकरण केले 
जाईल. र यावर येणा या कचा वेग मय िदत असेल 
आिण वाहतुकी या वेळी साम ीचे आवरण असेल. 
ओ हरलो डग टाळले जाईल.  

3. वनी 
 

खाण थळापासनु 
जवळपास या 
र यावर रहदारी. 

वाहनां या रहदारी आिण 
खाणकामां या 
कारणामळेु आवाज 
िन मती 
 

आवाजाचे िनयिमतपणे परी ण केले जाईल. वाहतकू 
वाहनांिशवाय इतर कोण याही उपकरणांना परवानगी 
िदली जाणार नाही. कंपन आिण आवाज कमी 
कर यासाठी वाहनांची यो य देखभाल केली जाईल. 
कामगारांना इअर मफ दान केले जातील.  

4. जागा 
 
 

वाळू उ खनन व 
वाहतुक 

नदी या पा ात 
जा याकरीता र याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू 
होऊ शकते. 
नदीकाठावरील  जमीन 
सपाट करणे आिण वाळू 
उपस यामळेु 
पय वरणीय. 
र ता या नेटवकमळेु 
पृ ठभाग िबघडणे 

नदी या ं दी या १/ 4 मी नदी या काठापासनु कमी 
सरु ीत अंतर सोडले जाईल (शा वत वाळू उ खनन 
मागदशक सचूना नसुार) खाणकाम परवानगी पे ा 
जा त होणार नाही. 
नदीकाठापयत जाणा या र यांची नासधसु  टाळले 
जाईल आिण उताराची देखभाल केली जाईल. 

5. इकोलॉजी  
 

वाळु उ खनन व 
वाहतुक 

अ प-कालावधीचा ास, 
वनीमळेु व यजीवांना 
ास 

पिरसरावर पिरणाम 
होईल. 

नदीकाठाजवळील ीन बे ट / समदुाय वनीकरण 
अ ोच रोड बारीक धलुीकण उ सजनास ितबंिधत 
करेल. 

6. वाहतुकीची 
प दत  

वाहनां या सं येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ के याने 
पय वरणावर िवपिरत 
पिरणाम होईल. 

क पात पुरेसे र ते आिण पािकग या सहा याने 
वाहन वाहतुकीचे िनयमन केले जाईल. 

                               

 



रेती घाटाचे नाव :-  नकोडा मौजा नकोडा येथील स.नं. 53 आराजी 0.72 हे. आर. तालकूा - चं परू , िज हा -
चं परू 
 

सामािजक दािय - (CSR) 

        रेती उ खनन के याने पिरसरातील वातावरणात बदल हो याची श यता अस याने यावर िविवध 

उपाययोजना कर यात येतात. वाळु/रेती िनगती सधुारीत धोरण िदनांक 3/09/2019 रोजी नसुार 

रेतीघाट तािवत असले या ामपंचायतीना अनषंुगीक िवकास कामे कर याकरीता िनधी पुरवठा 

कर याची तरतुद कर यात आलेली आहे. ामपंचायतीने रेती उ खननास परवानगी िद यास मा. 

िज हािधकारी यां या माफत िललावात  ा त होना या र कमेतनू वािम वधन वजा क न िश लक 

र कमेचा 25% पयत िनधी ामपंचायतीना दे याची तरतुद कर यात आलेली आहे. िललावाचा 

र कमेचा माणात ही र कम 10% ते 25% पयत देय असेल.  

   ामपंयातीना दे यात येणारा िनधी या या अधीन त ये या या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दु ती, र याचा दु ती तसेच इतर मलुभुत गरजा भागव याकरीता खच करणे आव यक आहे. 

तावीत धोरणानसुार रेतीघाट िललावात गे यास संबंिधत ामपंचयातीस िनधीदेय असेल. 

  
पय वरण संर ण उपाय सधुार यासाठी, िनयं ण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आहेत(EMP COST) 

अ. . तपशील र म 

1. पय वरण देखरेख (हवा, पाणी, माती, आिण आवाज) 45000/- 

2. र यावर पाणी शपडणे 35500/- 

3. र ता देखभाल दु ती 25000/- 

4. यावसाियक आरो  आिण सरु ा (Mobile Toilet) 

यय तीक सरु ेची साधणे 

137250/- 

5. ितरपाल 5000/- 

 एकुण 2,47,750/- 

 

 
 

  



रेती घाटाचे नाव :- नले वर मौजा नले वर  येथील स.नं. 231, 229, 228, 227  आराजी 1.25  हे. आर. 
तालकूा – मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

संिश    मािहती 
 
चं परू िज हयातील मौजा नले वर, येथील स.नं. 231, 229, 228, 227  आराजी  1.25  हे. आर. करीता सदर ताव 
वाळु उ खनना या टीने पय वरण िवषयक मा यते करीता तयार कलेले आहे. पय वरण, वन व वातावरिणय बदल 
मं ालय, मुंबई. यां या िदनांक. 14/09/2016 या तरतदुी नसुार 0 ते 05 हे टर े फळ असले या रेती घाटास पय वरण 
िवषयक मा यता घे याकरीता जनसनुावणी घे यात येत आहे. याकरीता रा य तरीय पय वरण सिमतीकडे पय वरण 
िवषयक मा यते करीता, अज सादर कर यात येत आहे. तािवत वाळू घाटाचे े  सव ऑफ इंिडया टोपीशीट : 
P 55 पी / 12 आिण अ ांश 19°58'13.54"N – 19°58'13.21"N आिण रेखांश 79°37'22.25"E – 
79°37'21.46"E. असे आहे. 
वाळु हे गौण खिनज बांधकामाचा टने अं यात मह वाचे असनु ईमारत बांधकाम कर याकरीता अ यंत आव यक व 
जा तीत जा त मागणी असलेले गौण खिनज आहे. वाळुची कठीणता व िटकाउपणा जा त अस याने हे मु यता र ते व 
इतर बांधकामात मोठया माणात वापर या जाते. 

तावीत मौजा नले वर हा रेती घाट उमा नदीवर तावीत असनू वरील माणे स.नं. लगतचे नदी पा ातनु वाळुची 
उ खनन तावीत आहे. सदर रेती घाटातनु रेतीचे उ खनन हे मनु या  वारे फावडे आिण घमेले वाप नच करावयाचे 

तावीत आहे. तसेच वाहतकु कर याकरीता ॅ टर कवा िट परचा उपयोग करीत असतांना यात रेतीचे भरण सु दा 
मनु य बळा ारे केला जाईल, वाळु िनसगत: शैल अस याने ि ल ग, ला ट ग चा वापर केला जाणार नाही. सदर रेती 
घाटातनु वष 2020-21 म ये 2208 ास रेतीचे उ खनन तावीत असनु पय वरण िवषयक मा यता ा त झा यावर 
िललावा ारे उ खननास परवानगी दे यात येईल. याकरीता खाणकाम योजना विर ठ उपसंचालक, भुिव ान व खिनकम 
संचालनालय िवभाग यांचा कडुन मा यता दान कर यात आलेली आहे. िदनांक. 15 जानेवारी 2016 रोजी या पय वरण 
िवभागाचा अिधसचुने नसुार क प बी 2 या वगवारीत मोडत अस याने संपुण क पाकरीता पुव यवहायता अहवाल 
पय वरण  ाव थापिकय योजना तयार कर यात आलेली असनू रा य तरीय सिमतीकडे सादर कर यात येत आहे. 
 

सारणी : थवीत थळाची ठळक वैिश ठे 

अ. . तपशील मािहती 
A. क पाचे व प नले वर रेती घाट  
B. क पाचा आकार 
1. उ खनन े फळ 1.25  हे.आर 
2. तािवत उ पादन मता  2208  ास/वा षक 
C थळाचे तपशील 
1. गाव नले वर 
2. तालकुा मलु, 
3. िज हा  चं परू 
4. रा य महारा  



रेती घाटाचे नाव :- नले वर मौजा नले वर  येथील स.नं. 231, 229, 228, 227  आराजी 1.25  हे. आर. 
तालकूा – मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

5. अ ांश व रेखांश 
 
 
 
 
 
 

 

िसमा बद ु अ ांश रेखांश 
1  19°58'13.54"N  79°37'22.25"E 

2  19°57'57.77"N  79°37'26.44"E 

3  19°57'57.44"N  79°37'25.63"E 

4  19°58'13.21"N  79°37'21.46"E 
 

6. टोपोशीट मांक. 55P/12 
D े ाची पय वरण ताळमेळ 
1. नदी/जलाशय उमा  नदी आहे. 
2. जवळचे गाव/िज हा खिनप ा े  हे नले वर पासनू चे अंतर 1.0 िक.मी. आहे 
3. जवळचे रे वे टेशन जवळचे रे वे टेशन हे मलु, रे वे टेशन असनु 5.5 िक.मी. अंतरावर आहे 
4. जवळचे िवमाणतळ जवळचे िवमाणतळ चं परू, ला, 42.2 िक.मी दि नेला आहे. 
5. रा याचा िसमा रा यालगत या िसमा नाही. 
6. भुकंपाचे िवभाग नाही. 
D खच चा तपशील 

1. ऑफसेट ाईज Rs. 23,64,100 /- 
E क पासाठी आव यक बाबी 
1. पा याची आव यकता  2.50 KLD 
2. इंधनाची आव यता N/A 
3. मणु य बळाची आव यता 08 (कुशल आिण अकुशल य ती) 

 

थान (नकाशे दशिवत सामा य थान, िविश ट थान आिण क प सीमा आिण क प लेआउट) 

 



रेती घाटाचे नाव :- नले वर मौजा नले वर  येथील स.नं. 231, 229, 228, 227  आराजी 1.25  हे. आर. 
तालकूा – मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 
पाणी आिण इतर याची उपल धता 

तावीत क पात पा याची िनयमीत आव यकता 2.50 KLD. असनु मौजा नले वर येथे परुवठा कर याचे साधन 
आहे. पा या या आव यकतेचा तपशील खाली िदला आहे. 

तपशील : पा याची मागणी  
S. No. तपशील माण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.50 
2. धुळ दडप यासाठी पा याची फवारणी 1.00 
3. ीन बे ट / वृ ारोपण 1.00 
Total 2.50 

 

पय वरण यव थापनाचे िनयोजन 

अ.
. 

पय वरणीय 
मापदंड  

ि याकलाप भाव ईएमपी / शमन उपायांचे भिव यवाणी  

1. जल 
 

खाणकाम कवा 
वाळूचे 
िन कषण 

वाहात बदल 
खोलीत वाढ के याने 

वाहाची गती वाढू 
शकते 
पृ ठभाग पा याची 
गणुव ा आिण भजूल 
गणुव ेत बदल घाण 
पाणी ाव 
 

कोणतेही िवचलन तािवत नाही. वाहाचे 
माण, पृ ठभाग जलिव ान आिण भजूल 
णालीवर कोणताही ितकूल पिरणाम होणार 

नाही. 
खाणकामांना 0.5 मीटर खोलीपुरती मय िदत 
ठेवले जाईल, यामळेु नदी या वाहात जा त 
बदल होणार नाही. 
पोटबल टॉयले स वापरली जातील; यामळेु 
कोणतेही सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन 
ि याकलाप, 
वाहने वा ॅ टर 
हालचाली ारे 
वाळूची वाहतकू 
खिनज लोड 
करणे आिण 
उतारणे 

या पसरले या धळू 
िन मतीमळेु मानवी 
आरो यावर ितकूल 
पिरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साच याने 
टोमेटल िनदशांक कमी 

केला जाऊ शकतो. 

सीपीसीबी या मागदशक सचूनांनसुार ीन बे ट 
आवारात िवकिसत केला जाईल. 
कामगारांना ड ट मा क दान केला जाईल. 
क या र यावर िनयिमत पाणी शपडणे. क / 
िट परचा एकसमान वेग राख यासाठी र ते 
सपाटीकरण केले जाईल. र यावर येणा या 

कचा वेग मय िदत असेल आिण वाहतकुी या 
वेळी साम ीचे आवरण असेल. ओ हरलो डग 
टाळले जाईल.  



रेती घाटाचे नाव :- नले वर मौजा नले वर  येथील स.नं. 231, 229, 228, 227  आराजी 1.25  हे. आर. 
तालकूा – मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

3. वनी 
 

खाण 
थळापासनु 

जवळपास या 
र यावर 
रहदारी. 

वाहनां या रहदारी आिण 
खाणकामां या 
कारणामळेु आवाज 
िन मती 
 

आवाजाचे िनयिमतपणे परी ण केले जाईल. 
वाहतकू वाहनांिशवाय इतर कोण याही 
उपकरणांना परवानगी िदली जाणार नाही. कंपन 
आिण आवाज कमी कर यासाठी वाहनांची यो य 
देखभाल केली जाईल. 
कामगारांना इअर मफ दान केले जातील.  
 

4. जागा 
 
 

वाळू उ खनन व 
वाहतकु 

नदी या पा ात 
जा याकरीता र याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू 
होऊ शकते. 
नदीकाठावरील  जमीन 
सपाट करणे आिण वाळू 
उपस यामळेु 
पय वरणीय. 
र ता या नेटवकमळेु 
पृ ठभाग िबघडणे 

नदी या ं दी या १/ 4 मी नदी या काठापासनु 
कमी सरु ीत अंतर सोडले जाईल (“शा वत 
वाळू उ खनन मागदशक सचूना” नसुार) 
खाणकाम परवानगी पे ा जा त होणार नाही. 
नदीकाठापयत जाणा या र यांची नासधुस  
टाळले जाईल आिण उताराची देखभाल केली 
जाईल. 

5. इकोलॉजी  
 

वाळु उ खनन व 
वाहतकु 

अ प-कालावधीचा 
ास, वनीमळेु 

व यजीवांना ास 
पिरसरावर पिरणाम 
होईल. 

नदीकाठाजवळील ीन बे ट / समदुाय वनीकरण 
अ ोच रोड बारीक धुलीकण उ सजनास 

ितबंिधत करेल. 

6. वाहतकुीची 
प दत  

वाहनां या 
सं येत वाढ 

रेतीचे वाहतकुीकरीता 
साधनात वाढ के याने 
पय वरणावर िवपिरत 
पिरणाम होईल. 

क पात पुरेसे र ते आिण पािकग या सहा याने 
वाहन वाहतकुीचे िनयमन केले जाईल. 

                                   

                               

 

 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- नले वर मौजा नले वर  येथील स.नं. 231, 229, 228, 227  आराजी 1.25  हे. आर. 
तालकूा – मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

सामािजक दािय - (CSR) 

        रेती उ खनन के याने पिरसरातील वातावरणात बदल हो याची श यता अस याने यावर िविवध 

उपाययोजना कर यात येतात. वाळु/रेती िनगती सधुारीत धोरण िदनांक 3/09/2019 रोजी नसुार 

रेतीघाट तािवत असले या ामपंचायतीना अनषंुगीक िवकास कामे कर याकरीता िनधी पुरवठा 

कर याची तरतुद कर यात आलेली आहे. ामपंचायती ने रेती उ खननास परवानगी िद यास मा. 

िज हािधकारी यां या माफत िललावात  ा त होना या र कमेतनू वािम वधन वजा क न िश लक 

र कमेचा 25% पयत िनधी ामपंचायतीना दे याची तरतुद कर यात आलेली आहे. िललावाचा 

र कमेचा माणात ही र कम 10% ते 25% पयत देय असेल.  

   ामपंयातीना दे यात येणारा िनधी या या अधीन त ये या या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दु ती, र याचा दु ती तसेच इतर मलुभुत गरजा भागव याकरीता खच करणे आव यक आहे. 

तावीत धोरणानसुार रेतीघाट िललावात गे यास संबंिधत ामपंचयातीस िनधीदेय असेल. 

  
पय वरण संर ण उपाय सधुार यासाठी, िनयं ण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आहेत(EMP COST) 

अ. . तपशील र म 

1. पय वरण देखरेख (हवा, पाणी, माती, आिण आवाज) 45000/- 

2. र यावर पाणी शपडणे 35750/- 

3. र ता देखभाल दु ती 25000/- 

4. यावसाियक आरो  आिण सरु ा (Mobile Toilet) 

यय तीक सरु ेची साधणे 

137250/- 

5. ितरपाल 5000/- 

 एकुण 2,48,000/- 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- रायपरू मौजा रायपरू येथील स.नं. 1, 2, 12, 15 आराजी 1.35 हे. आर. तालकूा – 
कोरपना , िज हा - चं परू  
 

संिश    मािहती 
चं परू िज हयातील मौजा रायपरू येथील स.नं. 1, 2, 12, 15 आराजी 1.35 हे. आर.  करीता सदर ताव वाळु 
उ खनना या टीने पय वरण िवषयक मा यते करीता तयार कलेले आहे. पय वरण, वन व वातावरिणय बदल मं ालय, 
मुंबई. यां या िदनांक. 14/09/2016 या तरतदुी नसुार 0 ते 05 हे टर े फळ असले या रेती घाटास पय वरण िवषयक 
मा यता घे याकरीता जनसनुावणी घे यात येत आहे. याकरीता रा य तरीय पय वरण सिमतीकडे पय वरण िवषयक 
मा यते करीता, अज सादर कर यात येत आहे. तािवत वाळू घाटाचे े  सव ऑफ इंिडया टोपीशीट : P 55 पी 
/ 12 आिण अ ांश 19° 45'30.87"N 19°45'30.31"N आिण रेखांश  78° 52'41.82"E  78°52'43.24"E असे 
आहे. 
वाळु हे गौण खिनज बांधकामाचा टने अं यात मह वाचे असनु ईमारत बांधकाम कर याकरीता अ यंत आव यक व 
जा तीत जा त मागणी असलेले गौण खिनज आहे. वाळुची कठीणता व िटकाउपणा जा त अस याने हे मु यता र ते व 
इतर बांधकामात मोठया माणात वापर या जाते. 

तावीत मौजा रायपुर हा रेती घाट पेनगंगा नदीवर तावीत असनू वरील माणे स.नं. लगतचे नदी पा ातनु वाळुची 
उ खनन तावीत आहे. सदर रेती घाटातनु रेतीचे उ खनन हे मनु या  वारे फावडे आिण घमेले वाप नच करावयाचे 

तावीत आहे. तसेच वाहतकु कर याकरीता ॅ टर कवा िट परचा उपयोग करीत असतांना यात रेतीचे भरण सु दा 
मनु य बळा ारे केला जाईल, वाळु िनसगत: शैल अस याने ि ल ग, ला ट ग चा वापर केला जाणार नाही. सदर रेती 
घाटातनु वष 2020-21 म ये 4770 ास रेतीचे उ खनन तावीत असनु पय वरण िवषयक मा यता ा त झा यावर 
िललावा ारे उ खननास परवानगी दे यात येईल. याकरीता खाणकाम योजना विर ठ उपसंचालक, भुिव ान व खिनकम 
संचालनालय िवभाग यांचा कडुन मा यता दान कर यात आलेली आहे. िदनांक. 15 जानेवारी 2016 रोजी या पय वरण 
िवभागाचा अिधसचुने नसुार क प बी 2 या वगवारीत मोडत अस याने संपुण क पाकरीता पुव यवहायता अहवाल 
पय वरण  ाव थापिकय योजना तयार कर यात आलेली असनू रा य तरीय सिमतीकडे सादर कर यात येत आहे. 

 

सारणी : थवीत थळाची ठळक वैिश ठे 

अ. . तपशील मािहती 
A. क पाचे व प रायपरू रेती घाट  
B. क पाचा आकार 
1. उ खनन े फळ 1.35 हे.आर 
2. तािवत उ पादन मता  4770  ास/वा षक 
C थळाचे तपशील 
1. गाव रायपुर 
2. तालकुा कोरपना 
3. िज हा  चं परू 
4. रा य महारा  



रेती घाटाचे नाव :- रायपरू मौजा रायपरू येथील स.नं. 1, 2, 12, 15 आराजी 1.35 हे. आर. तालकूा – 
कोरपना , िज हा - चं परू  
 

5. अ ांश व रेखांश 
 
 
 
 
 
 

 

िसमा बद ु अ ांश रेखांश 
1  19°45'30.87"N  78°52'41.82"E 

2  19°45'39.82"N  78°52'45.92"E 

3  19°45'39.26"N  78°52'47.35"E 

4  19°45'30.31"N  78°52'43.24"E 
 

6. टोपोशीट मांक. 55P/12 
D े ाची पय वरण ताळमेळ 
1. नदी/जलाशय पेनगंगा नदी आहे. 
2. जवळचे गाव/िज हा खिनप ा े  हे रायपरू पासनू चे अंतर 1.30 िक.मी. आहे 
3. जवळचे रे वे टेशन जवळचे रे वे टेशन हे लगाटी रे वे टेशन असनु 13.85 िक.मी. अंतरावर 

आहे 
4. जवळचे िवमाणतळ जवळचे िवमाणतळ नागपुर ला, 153.50 िक.मी दि नेला आहे. 
5. रा याचा िसमा रा यालगत या िसमा नाही. 
6. भुकंपाचे िवभाग नाही. 
D खच चा तपशील 

1. ऑफसेट ाईज Rs. 51,07,100/- 
E क पासाठी आव यक बाबी 
1. पा याची आव यकता  2.90 KLD 
2. इंधनाची आव यता N/A 
3. मणु य बळाची आव यता 10 (कुशल आिण अकुशल य ती) 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- रायपरू मौजा रायपरू येथील स.नं. 1, 2, 12, 15 आराजी 1.35 हे. आर. तालकूा – 
कोरपना , िज हा - चं परू  
 
थान (नकाशे दशिवत सामा य थान, िविश ट थान आिण क प सीमा आिण क प लेआउट) 

 

पाणी आिण इतर याची उपल धता 

तावीत क पात पा याची िनयमीत आव यकता 2.90 KLD. असनु मौजा रायपरू येथे परुवठा कर याचे साधन 
आहे. पा या या आव यकतेचा तपशील खाली िदला आहे. 

तपशील : पा याची मागणी  
S. No. तपशील माण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.40 
2. धुळ दडप यासाठी पा याची फवारणी 1.50 
3. ीन बे ट / वृ ारोपण 1.00 
Total 2.90 

 

पय वरण यव थापनाचे िनयोजन 

अ.
. 

पय वरणी
य मापदंड  

ि याकलाप भाव ईएमपी / शमन उपायांचे भिव यवाणी  

1. जल 
 

खाणकाम कवा 
वाळूचे िन कषण 

वाहात बदल 
खोलीत वाढ के याने 

वाहाची गती वाढू शकते 
पृ ठभाग पा याची 
गणुव ा आिण भजूल 

कोणतेही िवचलन तािवत नाही. वाहाचे माण, 
पृ ठभाग जलिव ान आिण भजूल णालीवर 
कोणताही ितकूल पिरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 1.0 मीटर खोलीपुरती मय िदत ठेवले 
जाईल, यामळेु नदी या वाहात जा त बदल होणार 



रेती घाटाचे नाव :- रायपरू मौजा रायपरू येथील स.नं. 1, 2, 12, 15 आराजी 1.35 हे. आर. तालकूा – 
कोरपना , िज हा - चं परू  
 

गणुव ेत बदल घाण 
पाणी ाव 
 

नाही. 
पोटबल टॉयले स वापरली जातील; यामळेु कोणतेही 
सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन ि याकलाप, 
वाहने वा ॅ टर 
हालचाली ारे 
वाळूची वाहतकू 
खिनज लोड करणे 
आिण उतारणे 

या पसरले या धळू 
िन मतीमळेु मानवी 
आरो यावर ितकूल 
पिरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साच याने 
टोमेटल िनदशांक कमी 

केला जाऊ शकतो. 

सीपीसीबी या मागदशक सचूनांनसुार ीन बे ट 
आवारात िवकिसत केला जाईल. 
कामगारांना ड ट मा क दान केला जाईल. क या 
र यावर िनयिमत पाणी शपडणे. क / िट परचा 
एकसमान वेग राख यासाठी र ते सपाटीकरण केले 
जाईल. र यावर येणा या कचा वेग मय िदत असेल 
आिण वाहतुकी या वेळी साम ीचे आवरण असेल. 
ओ हरलो डग टाळले जाईल.  

3. वनी 
 

खाण थळापासनु 
जवळपास या 
र यावर रहदारी. 

वाहनां या रहदारी आिण 
खाणकामां या 
कारणामळेु आवाज 
िन मती 
 

आवाजाचे िनयिमतपणे परी ण केले जाईल. वाहतकू 
वाहनांिशवाय इतर कोण याही उपकरणांना परवानगी 
िदली जाणार नाही. कंपन आिण आवाज कमी 
कर यासाठी वाहनांची यो य देखभाल केली जाईल. 
कामगारांना इअर मफ दान केले जातील.  

4. जागा 
 
 

वाळू उ खनन व 
वाहतुक 

नदी या पा ात 
जा याकरीता र याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू 
होऊ शकते. 
 नदीकाठावरील  जमीन 
सपाट करणे आिण वाळू 
उपस यामळेु 
पय वरणीय. र ता या 
नेटवकमळेु पृ ठभाग 
िबघडणे 

नदी या ं दी या १/ 4 मी नदी या काठापासनु कमी 
सरु ीत अंतर सोडले जाईल (“शा वत वाळू उ खनन 
मागदशक सचूना” नसुार) खाणकाम परवानगी पे ा 
जा त होणार नाही. 
नदीकाठापयत जाणा या र यांची नासधसु  टाळले 
जाईल आिण उताराची देखभाल केली जाईल. 

5. इकोलॉजी  
 

वाळु उ खनन व 
वाहतुक 

अ प-कालावधीचा ास, 
वनीमळेु व यजीवांना 
ास पिरसरावर पिरणाम 

होईल. 

नदीकाठाजवळील ीन बे ट / समदुाय वनीकरण 
अ ोच रोड बारीक धलुीकण उ सजनास ितबंिधत 
करेल. 

6. वाहतुकीची 
प दत  

वाहनां या सं येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ के याने 
पय वरणावर िवपिरत 
पिरणाम होईल. 

क पात पुरेसे र ते आिण पािकग या सहा याने 
वाहन वाहतुकीचे िनयमन केले जाईल. 

 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- रायपरू मौजा रायपरू येथील स.नं. 1, 2, 12, 15 आराजी 1.35 हे. आर. तालकूा – 
कोरपना , िज हा - चं परू  
 
                                 सामािजक दािय - (CSR) 

        रेती उ खनन के याने पिरसरातील वातावरणात बदल हो याची श यता अस याने यावर िविवध 

उपाययोजना कर यात येतात. वाळु/रेती िनगती सधुारीत धोरण िदनांक 3/09/2019 रोजी नसुार 

रेतीघाट तािवत असले या ामपंचायतीना अनषंुगीक िवकास कामे कर याकरीता िनधी पुरवठा 

कर याची तरतुद कर यात आलेली आहे. ामपंचायती ने रेती उ खननास परवानगी िद यास मा. 

िज हािधकारी यां या माफत िललावात  ा त होना या र कमेतनू वािम वधन वजा क न िश लक 

र कमेचा 25% पयत िनधी ामपंचायतीना दे याची तरतुद कर यात आलेली आहे. िललावाचा 

र कमेचा माणात ही र कम 10% ते 25% पयत देय असेल.  

   ामपंयातीना दे यात येणारा िनधी या या अधीन त ये या या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दु ती, र याचा दु ती तसेच इतर मलुभुत गरजा भागव याकरीता खच करणे आव यक आहे. 

तावीत धोरणानसुार रेतीघाट िललावात गे यास संबंिधत ामपंचयातीस िनधीदेय असेल. 

  
पय वरण संर ण उपाय सधुार यासाठी, िनयं ण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आहेत(EMP COST) 

अ. . तपशील र म 

1. पय वरण देखरेख (हवा, पाणी, माती, आिण आवाज) 45000/- 

2. र यावर पाणी शपडणे 40750/- 

3. र ता देखभाल दु ती 35000/- 

4. यावसाियक आरो  आिण सरु ा (Mobile Toilet) 

यय तीक सरु ेची साधणे 

137250/- 

5. ितरपाल 5000/- 

 एकुण 2,63,000/- 

 

 
 

  



रेती घाटाचे नाव :- राजोली, मौजा राजोली  येथील स.नं. 935, 922, 905, 906, 895, 896, 893, 892, 
890, 889, आराजी 4.80  हे. आर. तालकूा – मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

संिश    मािहती 
चं परू िज हयातील मौजा राजोली, येथील स.नं. 935, 922, 905, 906, 895, 896, 893, 892, 890, 889,आराजी  4.80  
हे. आर. करीता सदर ताव वाळु उ खनना या टीने पय वरण िवषयक मा यते करीता तयार कलेले आहे. पय वरण, 
वन व वातावरिणय बदल मं ालय, मुंबई. यां या िदनांक. 14/09/2016 या तरतदुी नसुार 0 ते 05 हे टर े फळ 
असले या रेती घाटास पय वरण िवषयक मा यता घे याकरीता जनसनुावणी घे यात येत आहे. याकरीता रा य तरीय 
पय वरण सिमतीकडे पय वरण िवषयक मा यते करीता, अज सादर कर यात येत आहे. तािवत वाळू घाटाचे े  सव 
ऑफ इंिडया टोपीशीट : P 55 पी / 12 आिण अ ांश 20°10'35.16"N – 20°10'34.36"N आिण रेखांश 
79°40'2.19"E– 79°40'1.10"E. असे आहे. 
वाळु हे गौण खिनज बांधकामाचा टने अं यात मह वाचे असनु ईमारत बांधकाम कर याकरीता अ यंत आव यक व 
जा तीत जा त मागणी असलेले गौण खिनज आहे. वाळुची कठीणता व िटकाउपणा जा त अस याने हे मु यता र ते व 
इतर बांधकामात मोठया माणात वापर या जाते. 

तावीत मौजा राजोली हा रेती घाट उमा नदीवर तावीत असनू वरील माणे स.नं. लगतचे नदी पा ातनु वाळुची 
उ खनन तावीत आहे. सदर रेती घाटातनु रेतीचे उ खनन हे मनु या  वारे फावडे आिण घमेले वाप नच करावयाचे 

तावीत आहे. तसेच वाहतकु कर याकरीता ॅ टर कवा िट परचा उपयोग करीत असतांना यात रेतीचे भरण सु दा 
मनु य बळा ारे केला जाईल, वाळु िनसगत: शैल अस याने ि ल ग, ला ट ग चा वापर केला जाणार नाही. सदर रेती 
घाटातनु वष 2020-21 म ये 8481 ास रेतीचे उ खनन तावीत असनु पय वरण िवषयक मा यता ा त झा यावर 
िललावा ारे उ खननास परवानगी दे यात येईल. याकरीता खाणकाम योजना विर ठ उपसंचालक, भुिव ान व खिनकम 
संचालनालय िवभाग यांचा कडुन मा यता दान कर यात आलेली आहे. िदनांक. 15 जानेवारी 2016 रोजी या पय वरण 
िवभागाचा अिधसचुने नसुार क प बी 2 या वगवारीत मोडत अस याने संपुण क पाकरीता पुव यवहायता अहवाल 
पय वरण  ाव थापिकय योजना तयार कर यात आलेली असनू रा य तरीय सिमतीकडे सादर कर यात येत आहे. 
 

सारणी : थवीत थळाची ठळक वैिश ठे 

अ. . तपशील मािहती 
A. क पाचे व प राजोली  रेती घाट  
B. क पाचा आकार 
1. उ खनन े फळ 4.80  हे.आर 
2. तािवत उ पादन मता  8481  ास/वा षक 
C थळाचे तपशील 
1. गाव राजोली 
2. तालकुा मलु, 
3. िज हा  चं परू 
4. रा य महारा  

 



रेती घाटाचे नाव :- राजोली, मौजा राजोली  येथील स.नं. 935, 922, 905, 906, 895, 896, 893, 892, 
890, 889, आराजी 4.80  हे. आर. तालकूा – मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

5. अ ांश व रेखांश 
 
 
 
 
 
 

 

िसमा बद ु अ ांश रेखांश 
1  20°10'35.16"N  79°40'2.19"E 

2  20°10'53.07"N  79°39'45.93"E 

3  20°11'7.32"N  79°39'39.66"E 

4  20°11'6.74"N  79°39'38.42"E 

5  20°10'52.37"N  79°39'44.77"E 

6  20°10'34.36"N  79°40'1.10"E 
 

6. टोपोशीट मांक. 55P/12 
D े ाची पय वरण ताळमेळ 
1. नदी/जलाशय उमा  नदी आहे. 
2. जवळचे गाव/िज हा खिनप ा े  हे राजोली पासनू चे अंतर 2.0 िक.मी. आहे 
3. जवळचे रे वे टेशन जवळचे रे वे टेशन हे मलु, रे वे टेशन असनु 14.0 िक.मी. अंतरावर 

आहे 
4. जवळचे िवमाणतळ जवळचे िवमाणतळ चं परू, 101.0.िक.मी दि नेला आहे. 
5. रा याचा िसमा रा यालगत या िसमा नाही. 
6. भुकंपाचे िवभाग नाही. 
D खच चा तपशील 

1. ऑफसेट ाईज Rs. 90,80,300 /- 
E क पासाठी आव यक बाबी 
1. पा याची आव यकता  3.10 KLD 
2. इंधनाची आव यता N/A 
3. मणु य बळाची आव यता 12 (कुशल आिण अकुशल य ती) 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- राजोली, मौजा राजोली  येथील स.नं. 935, 922, 905, 906, 895, 896, 893, 892, 
890, 889, आराजी 4.80  हे. आर. तालकूा – मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 
थान (नकाशे दशिवत सामा य थान, िविश ट थान आिण क प सीमा आिण क प लेआउट) 

 

पाणी आिण इतर याची उपल धता 

तावीत क पात पा याची िनयमीत आव यकता 3.10 KLD. असनु मौजा राजोली येथे परुवठा कर याचे साधन 
आहे. पा या या आव यकतेचा तपशील खाली िदला आहे. 

तपशील : पा याची मागणी  
S. No. तपशील माण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.50 
2. धुळ दडप यासाठी पा याची फवारणी 1.60 
3. ीन बे ट / वृ ारोपण 1.00 
Total 3.10 

 

पय वरण यव थापनाचे िनयोजन 

अ.
. 

पय वरणीय 
मापदंड  

ि याकलाप भाव ईएमपी / शमन उपायांचे भिव यवाणी  

1. जल 
 

खाणकाम कवा 
वाळूचे िन कषण 

वाहात बदल 
खोलीत वाढ के याने 

वाहाची गती वाढू शकते 
पृ ठभाग पा याची गणुव ा 
आिण भजूल गणुव ेत 
बदल घाण पाणी ाव 

कोणतेही िवचलन तािवत नाही. वाहाचे माण, 
पृ ठभाग जलिव ान आिण भजूल णालीवर 
कोणताही ितकूल पिरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 0.5 मीटर खोलीपुरती मय िदत ठेवले 
जाईल, यामळेु नदी या वाहात जा त बदल होणार 
नाही. 



रेती घाटाचे नाव :- राजोली, मौजा राजोली  येथील स.नं. 935, 922, 905, 906, 895, 896, 893, 892, 
890, 889, आराजी 4.80  हे. आर. तालकूा – मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

 पोटबल टॉयले स वापरली जातील; यामळेु कोणतेही 
सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन 
ि याकलाप, 
वाहने वा ॅ टर 
हालचाली ारे 
वाळूची वाहतकू 
खिनज लोड 
करणे आिण 
उतारणे 

या पसरले या धळू 
िन मतीमळेु मानवी 
आरो यावर ितकूल 
पिरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साच याने 
टोमेटल िनदशांक कमी 

केला जाऊ शकतो. 

सीपीसीबी या मागदशक सचूनांनसुार ीन बे ट 
आवारात िवकिसत केला जाईल. 
कामगारांना ड ट मा क दान केला जाईल. क या 
र यावर िनयिमत पाणी शपडणे. क / िट परचा 
एकसमान वेग राख यासाठी र ते सपाटीकरण केले 
जाईल. र यावर येणा या कचा वेग मय िदत असेल 
आिण वाहतुकी या वेळी साम ीचे आवरण असेल. 
ओ हरलो डग टाळले जाईल.  

3. वनी 
 

खाण थळापासनु 
जवळपास या 
र यावर रहदारी. 

वाहनां या रहदारी आिण 
खाणकामां या कारणामळेु 
आवाज िन मती 
 

आवाजाचे िनयिमतपणे परी ण केले जाईल. वाहतकू 
वाहनांिशवाय इतर कोण याही उपकरणांना परवानगी 
िदली जाणार नाही. कंपन आिण आवाज कमी 
कर यासाठी वाहनांची यो य देखभाल केली जाईल. 
कामगारांना इअर मफ दान केले जातील.  
 

4. जागा 
 
 

वाळू उ खनन व 
वाहतुक 

नदी या पा ात 
जा याकरीता र याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू होऊ 
शकते. नदीकाठावरील  
जमीन सपाट करणे आिण 
वाळू उपस यामळेु 
पय वरणीय. 
र ता या नेटवकमळेु 
पृ ठभाग िबघडणे 

नदी या ं दी या १/ 4 मी नदी या काठापासनु कमी 
सरु ीत अंतर सोडले जाईल (“शा वत वाळू उ खनन 
मागदशक सचूना” नसुार) खाणकाम परवानगी पे ा 
जा त होणार नाही. 
नदीकाठापयत जाणा या र यांची नासधसु  टाळले 
जाईल आिण उताराची देखभाल केली जाईल. 

5. इकोलॉजी  
 

वाळु उ खनन व 
वाहतुक 

अ प-कालावधीचा ास, 
वनीमळेु व यजीवांना ास 

पिरसरावर पिरणाम होईल. 

नदीकाठाजवळील ीन बे ट / समदुाय वनीकरण 
अ ोच रोड बारीक धलुीकण उ सजनास ितबंिधत 
करेल. 

6. वाहतुकीची 
प दत  

वाहनां या सं येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ के याने 
पय वरणावर िवपिरत 
पिरणाम होईल. 

क पात पुरेसे र ते आिण पािकग या सहा याने 
वाहन वाहतुकीचे िनयमन केले जाईल. 

                                   

                                 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- राजोली, मौजा राजोली  येथील स.नं. 935, 922, 905, 906, 895, 896, 893, 892, 
890, 889, आराजी 4.80  हे. आर. तालकूा – मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

सामािजक दािय - (CSR) 

        रेती उ खनन के याने पिरसरातील वातावरणात बदल हो याची श यता अस याने यावर िविवध 

उपाययोजना कर यात येतात. वाळु/रेती िनगती सधुारीत धोरण िदनांक 3/09/2019 रोजी नसुार 

रेतीघाट तािवत असले या ामपंचायतीना अनषंुगीक िवकास कामे कर याकरीता िनधी पुरवठा 

कर याची तरतुद कर यात आलेली आहे. ामपंचायतीने रेती उ खननास परवानगी िद यास मा. 

िज हािधकारी यां या माफत िललावात  ा त होना या र कमेतनू वािम वधन वजा क न िश लक 

र कमेचा 25% पयत िनधी ामपंचायतीना दे याची तरतुद कर यात आलेली आहे. िललावाचा 

र कमेचा माणात ही र कम 10% ते 25% पयत देय असेल.  

   ामपंयातीना दे यात येणारा िनधी या या अधीन त ये या या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दु ती, र याचा दु ती तसेच इतर मलुभुत गरजा भागव याकरीता खच करणे आव यक आहे. 

तावीत धोरणानसुार रेतीघाट िललावात गे यास संबंिधत ामपंचयातीस िनधीदेय असेल. 

  
पय वरण संर ण उपाय सधुार यासाठी, िनयं ण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आहेत(EMP COST) 

अ. . तपशील र म 

1. पय वरण देखरेख (हवा, पाणी, माती, आिण आवाज) 45000/- 

2. र यावर पाणी शपडणे 35500/- 

3. र ता देखभाल दु ती 25000/- 

4. यावसाियक आरो  आिण सरु ा (Mobile Toilet) 

यय तीक सरु ेची साधणे 

137250/- 

5. ितरपाल 5000/- 

 एकुण 2,47,750/- 

 

  



रेती घाटाचे नाव :- सशुी दाबगांव मौजा सशुी दाबगांव  येथील स.नं. 103 आराजी 1.05  हे. आर. तालकूा – 
मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

संिश    मािहती 
 
चं परू िज हयातील मौजा सशुी दाबगांव, येथील स.नं. 103 आराजी  1.05 हे. आर. करीता सदर ताव वाळु 
उ खनना या टीने पय वरण िवषयक मा यते करीता तयार कलेले आहे. पय वरण, वन व वातावरिणय बदल मं ालय, 
मुंबई. यां या िदनांक. 14/09/2016 या तरतदुी नसुार 0 ते 05 हे टर े फळ असले या रेती घाटास पय वरण िवषयक 
मा यता घे याकरीता जनसनुावणी घे यात येत आहे. याकरीता रा य तरीय पय वरण सिमतीकडे पय वरण िवषयक 
मा यते करीता, अज सादर कर यात येत आहे. तािवत वाळू घाटाचे े  सव ऑफ इंिडया टोपीशीट : P 55 
पी/12आिण अ ांश  19°58'27.41"N - 19°58'28.28"N आिण रेखांश 79°37'11.72"E - 79°37'12.49"E. 
असे आहे. 
वाळु हे गौण खिनज बांधकामाचा टने अं यात मह वाचे असनु ईमारत बांधकाम कर याकरीता अ यंत आव यक व 
जा तीत जा त मागणी असलेले गौण खिनज आहे. वाळुची कठीणता व िटकाउपणा जा त अस याने हे मु यता र ते व 
इतर बांधकामात मोठया माणात वापर या जाते. 

तावीत मौजा सशुी दाबगांव हा रेती घाट उमा नदीवर तावीत असनू वरील माणे स.नं. लगतचे नदी पा ातनु वाळुची 
उ खनन तावीत आहे. सदर रेती घाटातनु रेतीचे उ खनन हे मनु या  वारे फावडे आिण घमेले वाप नच करावयाचे 

तावीत आहे. तसेच वाहतकु कर याकरीता ॅ टर कवा िट परचा उपयोग करीत असतांना यात रेतीचे भरण सु दा 
मनु य बळा ारे केला जाईल, वाळु िनसगत: शैल अस याने ि ल ग, ला ट ग चा वापर केला जाणार नाही. सदर रेती 
घाटातनु वष 2020-21 म ये 1855 ास रेतीचे उ खनन तावीत असनु पय वरण िवषयक मा यता ा त झा यावर 
िललावा ारे उ खननास परवानगी दे यात येईल. याकरीता खाणकाम योजना विर ठ उपसंचालक, भुिव ान व खिनकम 
संचालनालय िवभाग यांचा कडुन मा यता दान कर यात आलेली आहे. िदनांक. 15 जानेवारी 2016 रोजी या पय वरण 
िवभागाचा अिधसचुने नसुार क प बी 2 या वगवारीत मोडत अस याने संपुण क पाकरीता पुव यवहायता अहवाल 
पय वरण  ाव थापिकय योजना तयार कर यात आलेली असनू रा य तरीय सिमतीकडे सादर कर यात येत आहे. 
 

सारणी : थवीत थळाची ठळक वैिश ठे 

अ. . तपशील मािहती 
A. क पाचे व प सशुी दाबगांव रेती घाट  
B. क पाचा आकार 
1. उ खनन े फळ 1.05  हे.आर 
2. तािवत उ पादन मता  1855  ास/वा षक 
C थळाचे तपशील 
1. गाव सशुी दाबगांव 
2. तालकुा मलु, 
3. िज हा  चं परू 
4. रा य महारा  



रेती घाटाचे नाव :- सशुी दाबगांव मौजा सशुी दाबगांव  येथील स.नं. 103 आराजी 1.05  हे. आर. तालकूा – 
मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

5. अ ांश व रेखांश 
 
 
 
 
 
 

 

िसमा बद ु अ ांश रेखांश 
1  19°58'27.41"N  79°37'11.72"E 

2  19°58'30.27"N  79°37'7.46"E 

3  19°58'31.87"N  79°37'2.65"E 

4  19°58'32.95"N  79°37'3.04"E 

5  19°58'31.24"N  79°37'8.02"E 

6  19°58'28.28"N  79°37'12.49"E 
 

6. टोपोशीट मांक. 55P/12 
D े ाची पय वरण ताळमेळ 
1. नदी/जलाशय उमा  नदी आहे. 
2. जवळचे गाव/िज हा खिनप ा े  हे सशुी दाबगांव पासनू चे अंतर 1.50 िक.मी. आहे 
3. जवळचे रे वे टेशन जवळचे रे वे टेशन हे मलु, रे वे टेशन असनु 5.0 िक.मी. अंतरावर आहे 
4. जवळचे िवमाणतळ जवळचे िवमाणतळ चं परू, 17.5.िक.मी दि नेला आहे. 
5. रा याचा िसमा रा यालगत या िसमा नाही. 
6. भुकंपाचे िवभाग नाही. 
D खच चा तपशील 

1. ऑफसेट ाईज Rs. 19,86,100 /- 
E क पासाठी आव यक बाबी 
1. पा याची आव यकता  2.50 KLD 
2. इंधनाची आव यता N/A 
3. मणु य बळाची आव यता 08 (कुशल आिण अकुशल य ती) 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- सशुी दाबगांव मौजा सशुी दाबगांव  येथील स.नं. 103 आराजी 1.05  हे. आर. तालकूा – 
मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 
थान (नकाशे दशिवत सामा य थान, िविश ट थान आिण क प सीमा आिण क प लेआउट) 

 

पाणी आिण इतर याची उपल धता 

तावीत क पात पा याची िनयमीत आव यकता 2.50 KLD. असनु मौजा सशुी दाबगांव येथे परुवठा कर याचे 
साधन आहे. पा या या आव यकतेचा तपशील खाली िदला आहे. 

तपशील : पा याची मागणी  
S. No. तपशील माण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.50 
2. धुळ दडप यासाठी पा याची फवारणी 1.00 
3. ीन बे ट / वृ ारोपण 1.00 
Total 2.50 

 

पय वरण यव थापनाचे िनयोजन 

अ.
. 

पय वरणीय 
मापदंड  

ि याकलाप भाव ईएमपी / शमन उपायांचे भिव यवाणी  

1. जल 
 

खाणकाम कवा 
वाळूचे िन कषण 

वाहात बदल 
खोलीत वाढ के याने 

वाहाची गती वाढू शकते 
पृ ठभाग पा याची गणुव ा 
आिण भजूल गणुव ेत 
बदल घाण पाणी ाव 

कोणतेही िवचलन तािवत नाही. वाहाचे माण, 
पृ ठभाग जलिव ान आिण भजूल णालीवर 
कोणताही ितकूल पिरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 0.5 मीटर खोलीपुरती मय िदत ठेवले 
जाईल, यामळेु नदी या वाहात जा त बदल होणार 
नाही. 



रेती घाटाचे नाव :- सशुी दाबगांव मौजा सशुी दाबगांव  येथील स.नं. 103 आराजी 1.05  हे. आर. तालकूा – 
मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

 पोटबल टॉयले स वापरली जातील; यामळेु कोणतेही 
सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन 
ि याकलाप, 
वाहने वा ॅ टर 
हालचाली ारे 
वाळूची वाहतकू 
खिनज लोड 
करणे आिण 
उतारणे 

या पसरले या धळू 
िन मतीमळेु मानवी 
आरो यावर ितकूल 
पिरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साच याने 
टोमेटल िनदशांक कमी 

केला जाऊ शकतो. 

सीपीसीबी या मागदशक सचूनांनसुार ीन बे ट 
आवारात िवकिसत केला जाईल. 
कामगारांना ड ट मा क दान केला जाईल. क या 
र यावर िनयिमत पाणी शपडणे. क / िट परचा 
एकसमान वेग राख यासाठी र ते सपाटीकरण केले 
जाईल. र यावर येणा या कचा वेग मय िदत असेल 
आिण वाहतुकी या वेळी साम ीचे आवरण असेल. 
ओ हरलो डग टाळले जाईल.  

3. वनी 
 

खाण थळापासनु 
जवळपास या 
र यावर रहदारी. 

वाहनां या रहदारी आिण 
खाणकामां या कारणामळेु 
आवाज िन मती 
 

आवाजाचे िनयिमतपणे परी ण केले जाईल. वाहतकू 
वाहनांिशवाय इतर कोण याही उपकरणांना परवानगी 
िदली जाणार नाही. कंपन आिण आवाज कमी 
कर यासाठी वाहनांची यो य देखभाल केली जाईल. 
कामगारांना इअर मफ दान केले जातील.  
 

4. जागा 
 
 

वाळू उ खनन व 
वाहतुक 

नदी या पा ात 
जा याकरीता र याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू होऊ 
शकते. नदीकाठावरील  
जमीन सपाट करणे आिण 
वाळू उपस यामळेु 
पय वरणीय. 
र ता या नेटवकमळेु 
पृ ठभाग िबघडणे 

नदी या ं दी या १/ 4 मी नदी या काठापासनु कमी 
सरु ीत अंतर सोडले जाईल (“शा वत वाळू उ खनन 
मागदशक सचूना” नसुार) खाणकाम परवानगी पे ा 
जा त होणार नाही. 
नदीकाठापयत जाणा या र यांची नासधसु  टाळले 
जाईल आिण उताराची देखभाल केली जाईल. 

5. इकोलॉजी  
 

वाळु उ खनन व 
वाहतुक 

अ प-कालावधीचा ास, 
वनीमळेु व यजीवांना ास 

पिरसरावर पिरणाम होईल. 

नदीकाठाजवळील ीन बे ट / समदुाय वनीकरण 
अ ोच रोड बारीक धलुीकण उ सजनास ितबंिधत 
करेल. 

6. वाहतुकीची 
प दत  

वाहनां या सं येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ के याने 
पय वरणावर िवपिरत 
पिरणाम होईल. 

क पात पुरेसे र ते आिण पािकग या सहा याने 
वाहन वाहतुकीचे िनयमन केले जाईल. 

                                   

                                  

 

 



रेती घाटाचे नाव :- सशुी दाबगांव मौजा सशुी दाबगांव  येथील स.नं. 103 आराजी 1.05  हे. आर. तालकूा – 
मलु, िज हा – चं परू, महारा  
 

सामािजक दािय - (CSR) 

        रेती उ खनन के याने पिरसरातील वातावरणात बदल हो याची श यता अस याने यावर िविवध 

उपाययोजना कर यात येतात. वाळु/रेती िनगती सधुारीत धोरण िदनांक 3/09/2019 रोजी नसुार 

रेतीघाट तािवत असले या ामपंचायतीना अनषंुगीक िवकास कामे कर याकरीता िनधी पुरवठा 

कर याची तरतुद कर यात आलेली आहे. ामपंचायती ने रेती उ खननास परवानगी िद यास मा. 

िज हािधकारी यां या माफत िललावात  ा त होना या र कमेतनू वािम वधन वजा क न िश लक 

र कमेचा 25% पयत िनधी ामपंचायतीना दे याची तरतुद कर यात आलेली आहे. िललावाचा 

र कमेचा माणात ही र कम 10% ते 25% पयत देय असेल.  

   ामपंयातीना दे यात येणारा िनधी या या अधीन त ये या या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दु ती, र याचा दु ती तसेच इतर मलुभुत गरजा भागव याकरीता खच करणे आव यक आहे. 

तावीत धोरणानसुार रेतीघाट िललावात गे यास संबंिधत ामपंचयातीस िनधीदेय असेल. 

  
पय वरण संर ण उपाय सधुार यासाठी, िनयं ण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आहेत(EMP COST) 

अ. . तपशील र म 

1. पय वरण देखरेख (हवा, पाणी, माती, आिण आवाज) 45000/- 

2. र यावर पाणी शपडणे 38000/- 

3. र ता देखभाल दु ती 35750/- 

4. यावसाियक आरो  आिण सरु ा (Mobile Toilet) 

यय तीक सरु ेची साधणे 

137250/- 

5. ितरपाल 5000/- 

 एकुण 2,61,000/- 

 

  



रेती घाटाचे नाव :- तामसी िरठ मौजा तामसी िरठ येथील स.नं. 16, 19, 22, 23, 26 आराजी 1.00 हे. आर. 
तालकूा – कोरपना , िज हा - चं परू  
 

 
संिश  मािहती 
चं परू िज हयातील मौजा तामसी िरठ येथील स.नं. 16, 19, 22, 23, 26 आराजी 1.00 हे. आर.करीता सदर ताव वाळु 
उ खनना या टीने पय वरण िवषयक मा यते करीता तयार कलेले आहे. पय वरण, वन व वातावरिणय बदल मं ालय, 
मुंबई. यां या िदनांक. 14/09/2016 या तरतदुी नसुार 0 ते 05 हे टर े फळ असले या रेती घाटास पय वरण िवषयक 
मा यता घे याकरीता जनसनुावणी घे यात येत आहे. याकरीता रा य तरीय पय वरण सिमतीकडे पय वरण िवषयक 
मा यते करीता, अज सादर कर यात येत आहे. तािवत वाळू घाटाचे े  सव ऑफ इंिडया टोपीशीट : P 55 पी 
/ 12 आिण अ ांश 19° 53'39.64"N 19°53'40.44"N आिण रेखांश  79°09 '03.08"E  79°09'01.55"E असे 
आहे. 
वाळु हे गौण खिनज बांधकामाचा टने अं यात मह वाचे असनु ईमारत बांधकाम कर याकरीता अ यंत आव यक व 
जा तीत जा त मागणी असलेले गौण खिनज आहे. वाळुची कठीणता व िटकाउपणा जा त अस याने हे मु यता र ते व 
इतर बांधकामात मोठया माणात वापर या जाते. 

तावीत मौजा तामसी िरठ हा रेती घाट पेनगंगा नदीवर तावीत असनू वरील माणे स.नं. लगतचे नदी पा ातनु वाळुची 
उ खनन तावीत आहे. सदर रेती घाटातनु रेतीचे उ खनन हे मनु या  वारे फावडे आिण घमेले वाप नच करावयाचे 

तावीत आहे. तसेच वाहतकु कर याकरीता ॅ टर कवा िट परचा उपयोग करीत असतांना यात रेतीचे भरण सु दा 
मनु य बळा ारे केला जाईल, वाळु िनसगत: शैल अस याने ि ल ग, ला ट ग चा वापर केला जाणार नाही. सदर रेती 
घाटातनु वष 2020-21 म ये 1767 ास रेतीचे उ खनन तावीत असनु पय वरण िवषयक मा यता ा त झा यावर 
िललावा ारे उ खननास परवानगी दे यात येईल. याकरीता खाणकाम योजना विर ठ उपसंचालक, भुिव ान व खिनकम 
संचालनालय िवभाग यांचा कडुन मा यता दान कर यात आलेली आहे. िदनांक. 15 जानेवारी 2016 रोजी या पय वरण 
िवभागाचा अिधसचुने नसुार क प बी 2 या वगवारीत मोडत अस याने संपुण क पाकरीता पुव यवहायता अहवाल 
पय वरण  ाव थापिकय योजना तयार कर यात आलेली असनू रा य तरीय सिमतीकडे सादर कर यात येत आहे. 

 

सारणी : थवीत थळाची ठळक वैिश ठे 

अ. . तपशील मािहती 
A. क पाचे व प तामसी िरठ रेती घाट  
B. क पाचा आकार 
1. उ खनन े फळ 1.00 हे.आर 
2. तािवत उ पादन मता  1767  ास/वा षक 
C थळाचे तपशील 
1. गाव तामसी िरठ 
2. तालकुा कोरपना 
3. िज हा  चं परू 



रेती घाटाचे नाव :- तामसी िरठ मौजा तामसी िरठ येथील स.नं. 16, 19, 22, 23, 26 आराजी 1.00 हे. आर. 
तालकूा – कोरपना , िज हा - चं परू  
 

4. रा य महारा  
5. अ ांश व रेखांश 

 
 
 
 
 
 

 

िसमा बद ु अ ांश रेखांश 
1  19°53'39.64"N  79° 9'3.08"E 

2  19°53'34.67"N  79° 8'58.63"E 

3  19°53'35.48"N  79° 8'57.11"E 

4  19°53'40.44"N  79° 9'1.55"E 
 

6. टोपोशीट मांक. 55P/12 
D े ाची पय वरण ताळमेळ 
1. नदी/जलाशय पेनगंगा नदी आहे. 
2. जवळचे गाव/िज हा खिनप ा े  हे तामसी िरठ पासनू चे अंतर 1.50 िक.मी. आहे 
3. जवळचे रे वे टेशन जवळचे रे वे टेशन हे चं परू रे वे टेशन असनु 17.10 िक.मी. अंतरावर 

आहे 
4. जवळचे िवमाणतळ जवळचे िवमाणतळ नागपुर ला, 138.50 िक.मी दि नेला आहे. 
5. रा याचा िसमा रा यालगत या िसमा नाही. 
6. भुकंपाचे िवभाग नाही. 
D खच चा तपशील 

1. ऑफसेट ाईज Rs. 18,19,922/- 
E क पासाठी आव यक बाबी 
1. पा याची आव यकता  2.50 KLD 
2. इंधनाची आव यता N/A 
3. मणु य बळाची आव यता 10 (कुशल आिण अकुशल य ती) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- तामसी िरठ मौजा तामसी िरठ येथील स.नं. 16, 19, 22, 23, 26 आराजी 1.00 हे. आर. 
तालकूा – कोरपना , िज हा - चं परू  
 
थान (नकाशे दशिवत सामा य थान, िविश ट थान आिण क प सीमा आिण क प लेआउट) 

पाणी 

आिण इतर याची उपल धता 

तावीत क पात पा याची िनयमीत आव यकता 2.50 KLD. असनु मौजा तामसी िरठ येथे परुवठा कर याचे 
साधन आहे. पा या या आव यकतेचा तपशील खाली िदला आहे. 

तपशील : पा याची मागणी  
S. No. तपशील माण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.50 
2. धुळ दडप यासाठी पा याची फवारणी 1.00 
3. ीन बे ट / वृ ारोपण 1.00 
Total 2.50 

 

पय वरण यव थापनाचे िनयोजन 

अ.
. 

पय वरणी
य मापदंड  

ि याकलाप भाव ईएमपी / शमन उपायांचे भिव यवाणी  

1. जल 
 

खाणकाम कवा 
वाळूचे िन कषण 

वाहात बदल 
खोलीत वाढ के याने 

वाहाची गती वाढू शकते 
पृ ठभाग पा याची 
गणुव ा आिण भजूल 
गणुव ेत बदल घाण 
पाणी ाव 

कोणतेही िवचलन तािवत नाही. वाहाचे माण, 
पृ ठभाग जलिव ान आिण भजूल णालीवर 
कोणताही ितकूल पिरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 0.5 मीटर खोलीपुरती मय िदत ठेवले 
जाईल, यामळेु नदी या वाहात जा त बदल होणार 
नाही. 
पोटबल टॉयले स वापरली जातील; यामळेु कोणतेही 



रेती घाटाचे नाव :- तामसी िरठ मौजा तामसी िरठ येथील स.नं. 16, 19, 22, 23, 26 आराजी 1.00 हे. आर. 
तालकूा – कोरपना , िज हा - चं परू  
 

 सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन ि याकलाप, 
वाहने वा ॅ टर 
हालचाली ारे 
वाळूची वाहतकू 
खिनज लोड करणे 
आिण उतारणे 

या पसरले या धळू 
िन मतीमळेु मानवी 
आरो यावर ितकूल 
पिरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साच याने 
टोमेटल िनदशांक कमी 

केला जाऊ शकतो. 

सीपीसीबी या मागदशक सचूनांनसुार ीन बे ट 
आवारात िवकिसत केला जाईल. 
कामगारांना ड ट मा क दान केला जाईल. क या 
र यावर िनयिमत पाणी शपडणे. क / िट परचा 
एकसमान वेग राख यासाठी र ते सपाटीकरण केले 
जाईल. र यावर येणा या कचा वेग मय िदत असेल 
आिण वाहतुकी या वेळी साम ीचे आवरण असेल. 
ओ हरलो डग टाळले जाईल.  

3. वनी 
 

खाण थळापासनु 
जवळपास या 
र यावर रहदारी. 

वाहनां या रहदारी आिण 
खाणकामां या 
कारणामळेु आवाज 
िन मती 
 

आवाजाचे िनयिमतपणे परी ण केले जाईल. वाहतकू 
वाहनांिशवाय इतर कोण याही उपकरणांना परवानगी 
िदली जाणार नाही. कंपन आिण आवाज कमी 
कर यासाठी वाहनांची यो य देखभाल केली जाईल. 
कामगारांना इअर मफ दान केले जातील.  

4. जागा 
 
 

वाळू उ खनन व 
वाहतुक 

नदी या पा ात 
जा याकरीता र याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू 
होऊ शकते. 
नदीकाठावरील  जमीन 
सपाट करणे आिण वाळू 
उपस यामळेु 
पय वरणीय. 
र ता या नेटवकमळेु 
पृ ठभाग िबघडणे 

नदी या ं दी या १/ 4 मी नदी या काठापासनु कमी 
सरु ीत अंतर सोडले जाईल (“शा वत वाळू उ खनन 
मागदशक सचूना” नसुार) खाणकाम परवानगी पे ा 
जा त होणार नाही. 
नदीकाठापयत जाणा या र यांची नासधसु  टाळले 
जाईल आिण उताराची देखभाल केली जाईल. 

5. इकोलॉजी  
 

वाळु उ खनन व 
वाहतुक 

अ प-कालावधीचा ास, 
वनीमळेु व यजीवांना 
ास 

पिरसरावर पिरणाम 
होईल. 

नदीकाठाजवळील ीन बे ट / समदुाय वनीकरण 
अ ोच रोड बारीक धलुीकण उ सजनास ितबंिधत 
करेल. 

6. वाहतुकीची 
प दत  

वाहनां या सं येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ के याने 
पय वरणावर िवपिरत 
पिरणाम होईल. 

क पात पुरेसे र ते आिण पािकग या सहा याने 
वाहन वाहतुकीचे िनयमन केले जाईल. 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- तामसी िरठ मौजा तामसी िरठ येथील स.नं. 16, 19, 22, 23, 26 आराजी 1.00 हे. आर. 
तालकूा – कोरपना , िज हा - चं परू  
 
 

                                 सामािजक दािय - (CSR) 

        रेती उ खनन के याने पिरसरातील वातावरणात बदल हो याची श यता अस याने यावर िविवध 

उपाययोजना कर यात येतात. वाळु/रेती िनगती सधुारीत धोरण िदनांक 3/09/2019 रोजी नसुार 

रेतीघाट तािवत असले या ामपंचायतीना अनषंुगीक िवकास कामे कर याकरीता िनधी पुरवठा 

कर याची तरतुद कर यात आलेली आहे. ामपंचायती ने रेती उ खननास परवानगी िद यास मा. 

िज हािधकारी यां या माफत िललावात  ा त होना या र कमेतनू वािम वधन वजा क न िश लक 

र कमेचा 25% पयत िनधी ामपंचायतीना दे याची तरतुद कर यात आलेली आहे. िललावाचा 

र कमेचा माणात ही र कम 10% ते 25% पयत देय असेल.  

   ामपंयातीना दे यात येणारा िनधी या या अधीन त ये या या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दु ती, र याचा दु ती तसेच इतर मलुभुत गरजा भागव याकरीता खच करणे आव यक आहे. 

तावीत धोरणानसुार रेतीघाट िललावात गे यास संबंिधत ामपंचयातीस िनधीदेय असेल.  

पय वरण संर ण उपाय सधुार यासाठी, िनयं ण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आहेत(EMP COST) 

अ. . तपशील र म 

1. पय वरण देखरेख (हवा, पाणी, माती, आिण आवाज) 45000/- 

2. र यावर पाणी शपडणे 25000/- 

3. र ता देखभाल दु ती 25000/- 

4. यावसाियक आरो  आिण सरु ा (Mobile Toilet) 

यय तीक सरु ेची साधणे 

137250/- 

5. ितरपाल 5000/- 

 एकुण 2,38,000/- 

 

 
 



रेती घाटाचे नाव :- तळुाना मौजा तळुाना -1 येथील 356/1, 353, 354 आराजी  1.44 हे. आर. तालकूा – 
वरोरा, िज हा - चं परू  
 

 
संिश    मािहती 
चं परू िज हयातील मौजा तळुाना -1 येथील 356/1, 353, 354 आराजी  1.44 हे. आर.  करीता सदर ताव वाळु 
उ खनना या टीने पय वरण िवषयक मा यते करीता तयार कलेले आहे. पय वरण, वन व वातावरिणय बदल मं ालय, 
मुंबई. यां या िदनांक. 14/09/2016 या तरतदुी नसुार 0 ते 05 हे टर े फळ असले या रेती घाटास पय वरण िवषयक 
मा यता घे याकरीता जनसनुावणी घे यात येत आहे. याकरीता रा य तरीय पय वरण सिमतीकडे पय वरण िवषयक 
मा यते करीता, अज सादर कर यात येत आहे. तािवत वाळू घाटाचे े  सव ऑफ इंिडया टोपीशीट : P 55 पी 
/ 12 आिण अ ांश 20° 11'23.15"N 20°11'22.76"N आिण रेखांश  78° 57'22.16"E  78°57'20.14"E असे 
आहे. 
वाळु हे गौण खिनज बांधकामाचा टने अं यात मह वाचे असनु ईमारत बांधकाम कर याकरीता अ यंत आव यक व 
जा तीत जा त मागणी असलेले गौण खिनज आहे. वाळुची कठीणता व िटकाउपणा जा त अस याने हे मु यता र ते व 
इतर बांधकामात मोठया माणात वापर या जाते. 

तावीत मौजा तळुाना -1 हा रेती घाट वध  नदीवर तावीत असनू वरील माणे स.नं. लगतचे नदी पा ातनु वाळुची 
उ खनन तावीत आहे. सदर रेती घाटातनु रेतीचे उ खनन हे मनु या  वारे फावडे आिण घमेले वाप नच करावयाचे 

तावीत आहे. तसेच वाहतकु कर याकरीता ॅ टर कवा िट परचा उपयोग करीत असतांना यात रेतीचे भरण सु दा 
मनु य बळा ारे केला जाईल, वाळु िनसगत: शैल अस याने ि ल ग, ला ट ग चा वापर केला जाणार नाही. सदर रेती 
घाटातनु वष 2020-21 म ये 2544 ास रेतीचे उ खनन तावीत असनु पय वरण िवषयक मा यता ा त झा यावर 
िललावा ारे उ खननास परवानगी दे यात येईल. याकरीता खाणकाम योजना विर ठ उपसंचालक, भुिव ान व खिनकम 
संचालनालय िवभाग यांचा कडुन मा यता दान कर यात आलेली आहे. िदनांक. 15 जानेवारी 2016 रोजी या पय वरण 
िवभागाचा अिधसचुने नसुार क प बी 2 या वगवारीत मोडत अस याने संपुण क पाकरीता पुव यवहायता अहवाल 
पय वरण  ाव थापिकय योजना तयार कर यात आलेली असनू रा य तरीय सिमतीकडे सादर कर यात येत आहे. 

 

सारणी : थवीत थळाची ठळक वैिश ठे 

अ. . तपशील मािहती 
A. क पाचे व प तळुाना -1 रेती घाट  
B. क पाचा आकार 
1. उ खनन े फळ 1.44  हे.आर 
2. तािवत उ पादन मता  2544 ास/वा षक 
C थळाचे तपशील 
1. गाव तळुाना -1 
2. तालकुा वरोरा 
3. िज हा  चं परू 



रेती घाटाचे नाव :- तळुाना मौजा तळुाना -1 येथील 356/1, 353, 354 आराजी  1.44 हे. आर. तालकूा – 
वरोरा, िज हा - चं परू  
 

4. रा य महारा  
5. अ ांश व रेखांश 

 
 
 
 
 
 

 

िसमा बद ु अ ांश रेखांश 
1  20°11'23.15"N  78°57'22.16"E 

2  20°11'30.75"N  78°57'20.28"E 

3  20°11'30.36"N  78°57'18.26"E 

4  20°11'22.76"N  78°57'20.14"E 
 

6. टोपोशीट मांक. 55P/12 
D े ाची पय वरण ताळमेळ 
1. नदी/जलाशय वध  नदी आहे. 
2. जवळचे गाव/िज हा खिनप ा े  हे तळुाना-1 पासनू चे अंतर 0.85 िक.मी. आहे 
3. जवळचे रे वे टेशन जवळचे रे वे टेशन हे वरोरा रे वे टेशन असनु 8.35 िक.मी. अंतरावर 

आहे 
4. जवळचे िवमाणतळ जवळचे िवमाणतळ चं परू ला, 35.31 िक.मी दि नेला आहे. 
5. रा याचा िसमा रा यालगत या िसमा नाही. 
6. भुकंपाचे िवभाग नाही. 
D खच चा तपशील 

1. ऑफसेट ाईज Rs. 27,23,800/- 
E क पासाठी आव यक बाबी 
1. पा याची आव यकता  2.30 KLD 
2. इंधनाची आव यता N/A 
3. मणु य बळाची आव यता 09 (कुशल आिण अकुशल य ती) 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- तळुाना मौजा तळुाना -1 येथील 356/1, 353, 354 आराजी  1.44 हे. आर. तालकूा – 
वरोरा, िज हा - चं परू  
 
थान (नकाशे दशिवत सामा य थान, िविश ट थान आिण क प सीमा आिण क प लेआउट) 

 

पाणी आिण इतर याची उपल धता 

तावीत क पात पा याची िनयमीत आव यकता 2.30 KLD. असनु मौजा तळुाना -1 येथे परुवठा कर याचे 
साधन आहे. पा या या आव यकतेचा तपशील खाली िदला आहे. 

तपशील : पा याची मागणी  
S. No. तपशील माण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.30 
2. धुळ दडप यासाठी पा याची फवारणी 1.00 
3. ीन बे ट / वृ ारोपण 1.00 
Total 2.30 

 

पय वरण यव थापनाचे िनयोजन 

अ.
. 

पय वरणी
य मापदंड  

ि याकलाप भाव ईएमपी / शमन उपायांचे भिव यवाणी  

1. जल 
 

खाणकाम कवा 
वाळूचे िन कषण 

वाहात बदल 
खोलीत वाढ के याने 

वाहाची गती वाढू शकते 
पृ ठभाग पा याची 
गणुव ा आिण भजूल 

कोणतेही िवचलन तािवत नाही. वाहाचे माण, 
पृ ठभाग जलिव ान आिण भजूल णालीवर 
कोणताही ितकूल पिरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 0.5 मीटर खोलीपुरती मय िदत ठेवले 
जाईल, यामळेु नदी या वाहात जा त बदल होणार 



रेती घाटाचे नाव :- तळुाना मौजा तळुाना -1 येथील 356/1, 353, 354 आराजी  1.44 हे. आर. तालकूा – 
वरोरा, िज हा - चं परू  
 

गणुव ेत बदल घाण 
पाणी ाव 
 

नाही. 
पोटबल टॉयले स वापरली जातील; यामळेु कोणतेही 
सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन ि याकलाप, 
वाहने वा ॅ टर 
हालचाली ारे 
वाळूची वाहतकू 
खिनज लोड करणे 
आिण उतारणे 

या पसरले या धळू 
िन मतीमळेु मानवी 
आरो यावर ितकूल 
पिरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साच याने 
टोमेटल िनदशांक कमी 

केला जाऊ शकतो. 

सीपीसीबी या मागदशक सचूनांनसुार ीन बे ट 
आवारात िवकिसत केला जाईल. 
कामगारांना ड ट मा क दान केला जाईल. क या 
र यावर िनयिमत पाणी शपडणे. क / िट परचा 
एकसमान वेग राख यासाठी र ते सपाटीकरण केले 
जाईल. र यावर येणा या कचा वेग मय िदत असेल 
आिण वाहतुकी या वेळी साम ीचे आवरण असेल. 
ओ हरलो डग टाळले जाईल.  

3. वनी 
 

खाण थळापासनु 
जवळपास या 
र यावर रहदारी. 

वाहनां या रहदारी आिण 
खाणकामां या 
कारणामळेु आवाज 
िन मती 
 

आवाजाचे िनयिमतपणे परी ण केले जाईल. वाहतकू 
वाहनांिशवाय इतर कोण याही उपकरणांना परवानगी 
िदली जाणार नाही. कंपन आिण आवाज कमी 
कर यासाठी वाहनांची यो य देखभाल केली जाईल. 
कामगारांना इअर मफ दान केले जातील.  

4. जागा 
 
 

वाळू उ खनन व 
वाहतुक 

नदी या पा ात 
जा याकरीता र याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू 
होऊ शकते. 
नदीकाठावरील  जमीन 
सपाट करणे आिण वाळू 
उपस यामळेु 
पय वरणीय. 
र ता या नेटवकमळेु 
पृ ठभाग िबघडणे 

नदी या ं दी या १/ 4 मी नदी या काठापासनु कमी 
सरु ीत अंतर सोडले जाईल (“शा वत वाळू उ खनन 
मागदशक सचूना” नसुार) खाणकाम परवानगी पे ा 
जा त होणार नाही. 
नदीकाठापयत जाणा या र यांची नासधसु  टाळले 
जाईल आिण उताराची देखभाल केली जाईल. 

5. इकोलॉजी  
 

वाळु उ खनन व 
वाहतुक 

अ प-कालावधीचा ास, 
वनीमळेु व यजीवांना 
ास 

पिरसरावर पिरणाम 
होईल. 

नदीकाठाजवळील ीन बे ट / समदुाय वनीकरण 
अ ोच रोड बारीक धलुीकण उ सजनास ितबंिधत 
करेल. 

6. वाहतुकीची 
प दत  

वाहनां या सं येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ के याने 
पय वरणावर िवपिरत 
पिरणाम होईल. 

क पात पुरेसे र ते आिण पािकग या सहा याने 
वाहन वाहतुकीचे िनयमन केले जाईल. 

                                 

 



रेती घाटाचे नाव :- तळुाना मौजा तळुाना -1 येथील 356/1, 353, 354 आराजी  1.44 हे. आर. तालकूा – 
वरोरा, िज हा - चं परू  
 

सामािजक दािय - (CSR) 

        रेती उ खनन के याने पिरसरातील वातावरणात बदल हो याची श यता अस याने यावर िविवध 

उपाययोजना कर यात येतात. वाळु/रेती िनगती सधुारीत धोरण िदनांक 3/09/2019 रोजी नसुार 

रेतीघाट तािवत असले या ामपंचायतीना अनषंुगीक िवकास कामे कर याकरीता िनधी पुरवठा 

कर याची तरतुद कर यात आलेली आहे. ामपंचायती ने रेती उ खननास परवानगी िद यास मा. 

िज हािधकारी यां या माफत िललावात  ा त होना या र कमेतनू वािम वधन वजा क न िश लक 

र कमेचा 25% पयत िनधी ामपंचायतीना दे याची तरतुद कर यात आलेली आहे. िललावाचा 

र कमेचा माणात ही र कम 10% ते 25% पयत देय असेल.  

   ामपंयातीना दे यात येणारा िनधी या या अधीन त ये या या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दु ती, र याचा दु ती तसेच इतर मलुभुत गरजा भागव याकरीता खच करणे आव यक आहे. 

तावीत धोरणानसुार रेतीघाट िललावात गे यास संबंिधत ामपंचयातीस िनधीदेय असेल. 

  
पय वरण संर ण उपाय सधुार यासाठी, िनयं ण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आहेत(EMP COST) 

अ. . तपशील र म 

1. पय वरण देखरेख (हवा, पाणी, माती, आिण आवाज) 45000/- 

2. र यावर पाणी शपडणे 30000/- 

3. र ता देखभाल दु ती 25000/- 

4. यावसाियक आरो  आिण सरु ा (Mobile Toilet) 

यय तीक सरु ेची साधणे 

137250/- 

5. ितरपाल 5000/- 

 एकुण 2,42,250/- 

 

 
 
 



रेती घाटाचे नाव :- तळुाना  -2 मौजा तळुाना -2  येथील स.नं. 393, 394, 363 आराजी 1.20 हे. आर. 
तालकूा – वरोरा , िज हा - चं परू  
 

संिश    मािहती 
 
चं परू िज हयातील मौजा तळुाना -2  येथील स.नं. 393, 394, 363 आराजी 1.20 हे. आर. करीता सदर ताव वाळु 
उ खनना या टीने पय वरण िवषयक मा यते करीता तयार कलेले आहे. पय वरण, वन व वातावरिणय बदल मं ालय, 
मुंबई. यां या िदनांक. 14/09/2016 या तरतदुी नसुार 0 ते 05 हे टर े फळ असले या रेती घाटास पय वरण िवषयक 
मा यता घे याकरीता जनसनुावणी घे यात येत आहे. याकरीता रा य तरीय पय वरण सिमतीकडे पय वरण िवषयक 
मा यते करीता, अज सादर कर यात येत आहे. तािवत वाळू घाटाचे े  सव ऑफ इंिडया टोपीशीट : P 55 पी 
/ 12 आिण अ ांश 20° 0'7.97"E 79°31'12.90"N आिण रेखांश  20° 0'6.89"N  79°31'12.52"E असे आहे. 
वाळु हे गौण खिनज बांधकामाचा टने अं यात मह वाचे असनु ईमारत बांधकाम कर याकरीता अ यंत आव यक व 
जा तीत जा त मागणी असलेले गौण खिनज आहे. वाळुची कठीणता व िटकाउपणा जा त अस याने हे मु यता र ते व 
इतर बांधकामात मोठया माणात वापर या जाते. 

तावीत मौजा मौजा तळुाना -2  हा रेती घाट अंधारी नदीवर तावीत असनू वरील माणे स.नं. लगतचे नदी पा ातनु 
वाळुची उ खनन तावीत आहे. सदर रेती घाटातनु रेतीचे उ खनन हे मनु या  वारे फावडे आिण घमेले वाप नच 
करावयाचे तावीत आहे. तसेच वाहतकु कर याकरीता ॅ टर कवा िट परचा उपयोग करीत असतांना यात रेतीचे 
भरण सु दा मनु य बळा ारे केला जाईल, वाळु िनसगत: शैल अस याने ि ल ग, ला ट ग चा वापर केला जाणार नाही. 
सदर रेती घाटातनु वष 2020-21 म ये 2120  ास रेतीचे उ खनन तावीत असनु पय वरण िवषयक मा यता ा त 
झा यावर िललावा ारे उ खननास परवानगी दे यात येईल. याकरीता खाणकाम योजना विर ठ उपसंचालक, भुिव ान व 
खिनकम संचालनालय िवभाग यांचा कडुन मा यता दान कर यात आलेली आहे. िदनांक. 15 जानेवारी 2016 रोजी या 
पय वरण िवभागाचा अिधसचुने नसुार क प बी 2 या वगवारीत मोडत अस याने संपुण क पाकरीता पुव यवहायता 
अहवाल पय वरण  ाव थापिकय योजना तयार कर यात आलेली असनू रा य तरीय सिमतीकडे सादर कर यात येत 
आहे. 
 

सारणी : थवीत थळाची ठळक वैिश ठे 

अ. . तपशील मािहती 
A. क पाचे व प तळुाना -2 रेती घाट  
B. क पाचा आकार 
1. उ खनन े फळ 1.20  हे.आर 
2. तािवत उ पादन मता  2120  ास/वा षक 
C थळाचे तपशील 
1. गाव तळुाना -2  
2. तालकुा वरोरा 
3. िज हा  चं परू 
4. रा य महारा  



रेती घाटाचे नाव :- तळुाना  -2 मौजा तळुाना -2  येथील स.नं. 393, 394, 363 आराजी 1.20 हे. आर. 
तालकूा – वरोरा , िज हा - चं परू  
 

5. अ ांश व रेखांश 
 
 
 
 
 
 

 

िसमा बद ु अ ांश रेखांश 
1  20°11'48.30"N  78°57'28.74"E 

2  20°11'54.25"N  78°57'34.09"E 

3  20°11'55.27"N  78°57'32.76"E 

4  20°11'49.32"N  78°57'27.41"E 
 

6. टोपोशीट मांक. 55P/12 
D े ाची पय वरण ताळमेळ 
1. नदी/जलाशय वध  नदी आहे. 
2. जवळचे गाव/िज हा खिनप ा े  हे तळुाना -2 पासनू चे अंतर 1.25 िक.मी. आहे 
3. जवळचे रे वे टेशन जवळचे रे वे टेशन हे वरोरा रे वे टेशन असनु 7.65 िक.मी. अंतरावर 

आहे 
4. जवळचे िवमाणतळ जवळचे िवमाणतळ चं परू ला, 35.60 िक.मी दि नेला आहे. 
5. रा याचा िसमा रा यालगत या िसमा नाही. 
6. भुकंपाचे िवभाग नाही. 
D खच चा तपशील 

1. ऑफसेट ाईज Rs. 22,69,800/- 
E क पासाठी आव यक बाबी 
1. पा याची आव यकता  2.30 KLD 
2. इंधनाची आव यता N/A 
3. मणु य बळाची आव यता 08(कुशल आिण अकुशल य ती) 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- तळुाना  -2 मौजा तळुाना -2  येथील स.नं. 393, 394, 363 आराजी 1.20 हे. आर. 
तालकूा – वरोरा , िज हा - चं परू  
 
थान (नकाशे दशिवत सामा य थान, िविश ट थान आिण क प सीमा आिण क प लेआउट) 

 

पाणी आिण इतर याची उपल धता 

तावीत क पात पा याची िनयमीत आव यकता 2.30 KLD. असनु मौजा तळुाना-2 येथे परुवठा कर याचे 
साधन आहे. पा या या आव यकतेचा तपशील खाली िदला आहे. 

तपशील : पा याची मागणी  
S. No. तपशील माण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.30 
2. धुळ दडप यासाठी पा याची फवारणी 1.00 
3. ीन बे ट / वृ ारोपण 1.00 
Total 2.30 

 

पय वरण यव थापनाचे िनयोजन 

अ.
. 

पय वरणी
य मापदंड  

ि याकलाप भाव ईएमपी / शमन उपायांचे भिव यवाणी  

1. जल 
 

खाणकाम कवा 
वाळूचे िन कषण 

वाहात बदल 
खोलीत वाढ के याने 

वाहाची गती वाढू शकते 
पृ ठभाग पा याची 
गणुव ा आिण भजूल 

कोणतेही िवचलन तािवत नाही. वाहाचे माण, 
पृ ठभाग जलिव ान आिण भजूल णालीवर 
कोणताही ितकूल पिरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 0.5 मीटर खोलीपुरती मय िदत ठेवले 
जाईल, यामळेु नदी या वाहात जा त बदल होणार 



रेती घाटाचे नाव :- तळुाना  -2 मौजा तळुाना -2  येथील स.नं. 393, 394, 363 आराजी 1.20 हे. आर. 
तालकूा – वरोरा , िज हा - चं परू  
 

गणुव ेत बदल घाण 
पाणी ाव 
 

नाही. 
पोटबल टॉयले स वापरली जातील; यामळेु कोणतेही 
सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन ि याकलाप, 
वाहने वा ॅ टर 
हालचाली ारे 
वाळूची वाहतकू 
खिनज लोड करणे 
आिण उतारणे 

या पसरले या धळू 
िन मतीमळेु मानवी 
आरो यावर ितकूल 
पिरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साच याने 
टोमेटल िनदशांक कमी 

केला जाऊ शकतो. 

सीपीसीबी या मागदशक सचूनांनसुार ीन बे ट 
आवारात िवकिसत केला जाईल. 
कामगारांना ड ट मा क दान केला जाईल. क या 
र यावर िनयिमत पाणी शपडणे. क / िट परचा 
एकसमान वेग राख यासाठी र ते सपाटीकरण केले 
जाईल. र यावर येणा या कचा वेग मय िदत असेल 
आिण वाहतुकी या वेळी साम ीचे आवरण असेल. 
ओ हरलो डग टाळले जाईल.  

3. वनी 
 

खाण थळापासनु 
जवळपास या 
र यावर रहदारी. 

वाहनां या रहदारी आिण 
खाणकामां या 
कारणामळेु आवाज 
िन मती 
 

आवाजाचे िनयिमतपणे परी ण केले जाईल. वाहतकू 
वाहनांिशवाय इतर कोण याही उपकरणांना परवानगी 
िदली जाणार नाही. कंपन आिण आवाज कमी 
कर यासाठी वाहनांची यो य देखभाल केली जाईल. 
कामगारांना इअर मफ दान केले जातील.  

4. जागा 
 
 

वाळू उ खनन व 
वाहतुक 

नदी या पा ात 
जा याकरीता र याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू 
होऊ शकते. 
नदीकाठावरील  जमीन 
सपाट करणे आिण वाळू 
उपस यामळेु 
पय वरणीय. 
र ता या नेटवकमळेु 
पृ ठभाग िबघडणे 

नदी या ं दी या १/ 4 मी नदी या काठापासनु कमी 
सरु ीत अंतर सोडले जाईल (“शा वत वाळू उ खनन 
मागदशक सचूना” नसुार) खाणकाम परवानगी पे ा 
जा त होणार नाही. 
नदीकाठापयत जाणा या र यांची नासधसु  टाळले 
जाईल आिण उताराची देखभाल केली जाईल. 

5. इकोलॉजी  
 

वाळु उ खनन व 
वाहतुक 

अ प-कालावधीचा ास, 
वनीमळेु व यजीवांना 
ास 

पिरसरावर पिरणाम 
होईल. 

नदीकाठाजवळील ीन बे ट / समदुाय वनीकरण 
अ ोच रोड बारीक धलुीकण उ सजनास ितबंिधत 
करेल. 

6. वाहतुकीची 
प दत  

वाहनां या सं येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ के याने 
पय वरणावर िवपिरत 
पिरणाम होईल. 

क पात पुरेसे र ते आिण पािकग या सहा याने 
वाहन वाहतुकीचे िनयमन केले जाईल. 

 

                              



रेती घाटाचे नाव :- तळुाना  -2 मौजा तळुाना -2  येथील स.नं. 393, 394, 363 आराजी 1.20 हे. आर. 
तालकूा – वरोरा , िज हा - चं परू  
 

सामािजक दािय - (CSR) 

        रेती उ खनन के याने पिरसरातील वातावरणात बदल हो याची श यता अस याने यावर िविवध 

उपाययोजना कर यात येतात. वाळु/रेती िनगती सधुारीत धोरण िदनांक 3/09/2019 रोजी नसुार 

रेतीघाट तािवत असले या ामपंचायतीना अनषंुगीक िवकास कामे कर याकरीता िनधी पुरवठा 

कर याची तरतुद कर यात आलेली आहे. ामपंचायतीने रेती उ खननास परवानगी िद यास मा. 

िज हािधकारी यां या माफत िललावात  ा त होना या र कमेतनू वािम वधन वजा क न िश लक 

र कमेचा 25% पयत िनधी ामपंचायतीना दे याची तरतुद कर यात आलेली आहे. िललावाचा 

र कमेचा माणात ही र कम 10% ते 25% पयत देय असेल.  

   ामपंयातीना दे यात येणारा िनधी या या अधीन त ये या या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दु ती, र याचा दु ती तसेच इतर मलुभुत गरजा भागव याकरीता खच करणे आव यक आहे. 

तावीत धोरणानसुार रेतीघाट िललावात गे यास संबंिधत ामपंचयातीस िनधीदेय असेल. 

  
पय वरण संर ण उपाय सधुार यासाठी, िनयं ण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आहेत(EMP COST) 

अ. . तपशील र म 

1. पय वरण देखरेख (हवा, पाणी, माती, आिण आवाज) 45000/- 

2. र यावर पाणी शपडणे 35000/- 

3. र ता देखभाल दु ती 32250/- 

4. यावसाियक आरो  आिण सरु ा (Mobile Toilet) 

यय तीक सरु ेची साधणे 

137250/- 

5. ितरपाल 5000/- 

 एकुण 2,54,500/- 

 

 
 
 



रेती घाटाचे नाव :- उ ाळा चक मौजा उ ाडा चक येथील स.नं. 252, 253 आराजी 4.0 हे. आर. तालकूा – 
मलु , िज हा - चं परू 
 

  
संिश    मािहती 
चं परू िज हयातील मौजा उ ाळा चक येथील स.नं. 252, 253 आराजी 4.0 हे. आर. तालकूा – मलु , िज हा - चं परू  
करीता सदर ताव वाळु उ खनना या टीने पय वरण िवषयक मा यते करीता तयार कलेले आहे. पय वरण, वन व 
वातावरिणय बदल मं ालय, मुंबई. यां या िदनांक. 14/09/2016 या तरतदुी नसुार 0 ते 05 हे टर े फळ असले या 
रेती घाटास पय वरण िवषयक मा यता घे याकरीता जनसनुावणी घे यात येत आहे. याकरीता रा य तरीय पय वरण 
सिमतीकडे पय वरण िवषयक मा यते करीता, अज सादर कर यात येत आहे. तािवत वाळू घाटाचे े  सव ऑफ 
इंिडया टोपीशीट : P 55 पी / 12 व अ ांश 20° 7'50.43"N 20°7'49.85"N आिण रेखांश  79° 40'22.29"N  
79°40'23.52"E असे आहे. 
वाळु हे गौण खिनज बांधकामाचा टने अं यात मह वाचे असनु ईमारत बांधकाम कर याकरीता अ यंत आव यक व 
जा तीत जा त मागणी असलेले गौण खिनज आहे. वाळुची कठीणता व िटकाउपणा जा त अस याने हे मु यता र ते व 
इतर बांधकामात मोठया माणात वापर या जाते. 

तावीत मौजा उ ाळा चक हा रेती घाट उमा नदीवर तावीत असनू वरील माणे स.नं. लगतचे नदी पा ातनु वाळुची 
उ खनन तावीत आहे. सदर रेती घाटातनु रेतीचे उ खनन हे मनु या  वारे फावडे आिण घमेले वाप नच करावयाचे 

तावीत आहे. तसेच वाहतकु कर याकरीता ॅ टर कवा िट परचा उपयोग करीत असतांना यात रेतीचे भरण सु दा 
मनु य बळा ारे केला जाईल, वाळु िनसगत: शैल अस याने ि ल ग, ला ट ग चा वापर केला जाणार नाही. सदर रेती 
घाटातनु वष 2020-21 म ये 7067 ास रेतीचे उ खनन तावीत असनु पय वरण िवषयक मा यता ा त झा यावर 
िललावा ारे उ खननास परवानगी दे यात येईल. याकरीता खाणकाम योजना विर ठ उपसंचालक, भुिव ान व खिनकम 
संचालनालय िवभाग यांचा कडुन मा यता दान कर यात आलेली आहे. िदनांक. 15 जानेवारी 2016 रोजी या पय वरण 
िवभागाचा अिधसचुने नसुार क प बी 2 या वगवारीत मोडत अस याने संपुण क पाकरीता पुव यवहायता अहवाल 
पय वरण  ाव थापिकय योजना तयार कर यात आलेली असनू रा य तरीय सिमतीकडे सादर कर यात येत आहे. 

 

सारणी : थवीत थळाची ठळक वैिश ठे 

अ. . तपशील मािहती 
A. क पाचे व प उ ाळा चक  रेती घाट  
B. क पाचा आकार 
1. उ खनन े फळ 4.0  हे.आर 
2. तािवत उ पादन मता  7067 ास/वा षक 
C थळाचे तपशील 
1. गाव उ ाळा चक   
2. तालकुा मलु 
3. िज हा  चं परू 
4. रा य महारा  



रेती घाटाचे नाव :- उ ाळा चक मौजा उ ाडा चक येथील स.नं. 252, 253 आराजी 4.0 हे. आर. तालकूा – 
मलु , िज हा - चं परू 
 

5. अ ांश व रेखांश 
 
 
 
 
 
 

 

िसमा बद ु अ ांश रेखांश 
1  20° 7'50.43"N  79°40'22.29"E 

2  20° 7'57.38"N  79°40'25.78"E 

3  20° 8'15.25"N  79°40'44.03"E 

4  20° 8'14.28"N  79°40'44.95"E 

5  20° 7'56.53"N  79°40'26.87"E 

6  20° 7'49.85"N  79°40'23.52"E 
 

6. टोपोशीट मांक. 55P/12 
D े ाची पय वरण ताळमेळ 
1. नदी/जलाशय उमा नदी आहे. 
2. जवळचे गाव/िज हा खिनप ा े  हे उ ाळा चक पासनू चे अंतर 1.05 िक.मी. आहे 
3. जवळचे रे वे टेशन जवळचे रे वे टेशन हे मारोडा रे वे टेशन असनु 4.14 िक.मी. अंतरावर 

आहे 
4. जवळचे िवमाणतळ जवळचे िवमाणतळ मोरवा चं परू ला, 4. 27  िक.मी नै यला आहे. 
5. रा याचा िसमा रा यालगत या िसमा नाही. 
6. भुकंपाचे िवभाग नाही. 
D खच चा तपशील 

1. ऑफसेट ाईज Rs. 75,66,400/- 
E क पासाठी आव यक बाबी 
1. पा याची आव यकता  3.30 KLD 
2. इंधनाची आव यता N/A 
3. मणु य बळाची आव यता 09  (कुशल आिण अकुशल य ती) 

 

 



रेती घाटाचे नाव :- उ ाळा चक मौजा उ ाडा चक येथील स.नं. 252, 253 आराजी 4.0 हे. आर. तालकूा – 
मलु , िज हा - चं परू 
 
थान (नकाशे दशिवत सामा य थान, िविश ट थान आिण क प सीमा आिण क प लेआउट) 

 

पाणी आिण इतर याची उपल धता 
तावीत क पात पा याची िनयमीत आव यकता 3.30 KLD. असनु मौजा उ ाळा चक येथे परुवठा कर याचे 

साधन आहे. पा या या आव यकतेचा तपशील खाली िदला आहे. 
तपशील : पा याची मागणी  

S. No. तपशील माण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.80 
2. धुळ दडप यासाठी पा याची फवारणी 1.50 
3. ीन बे ट / वृ ारोपण 1.00 
Total 3.30 

पय वरण यव थापनाचे िनयोजन 

अ.
. 

पय वरणी
य मापदंड  

ि याकलाप भाव ईएमपी / शमन उपायांचे भिव यवाणी  

1. जल 
 

खाणकाम कवा 
वाळूचे िन कषण 

वाहात बदल 
खोलीत वाढ के याने 

वाहाची गती वाढू शकते 
पृ ठभाग पा याची 
गणुव ा आिण भजूल 
गणुव ेत बदल घाण 
पाणी ाव 
 

कोणतेही िवचलन तािवत नाही. वाहाचे माण, 
पृ ठभाग जलिव ान आिण भजूल णालीवर 
कोणताही ितकूल पिरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 1.0 मीटर खोलीपुरती मय िदत ठेवले 
जाईल, यामळेु नदी या वाहात जा त बदल होणार 
नाही. 
पोटबल टॉयले स वापरली जातील; यामळेु कोणतेही 
सांडपाणी तयार होणार नाही. 
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2. हवा  
 

खनन ि याकलाप, 
वाहने वा ॅ टर 
हालचाली ारे 
वाळूची वाहतकू 
खिनज लोड करणे 
आिण उतारणे 

या पसरले या धळू 
िन मतीमळेु मानवी 
आरो यावर ितकूल 
पिरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साच याने 
टोमेटल िनदशांक कमी 

केला जाऊ शकतो. 

सीपीसीबी या मागदशक सचूनांनसुार ीन बे ट 
आवारात िवकिसत केला जाईल. 
कामगारांना ड ट मा क दान केला जाईल. क या 
र यावर िनयिमत पाणी शपडणे. क / िट परचा 
एकसमान वेग राख यासाठी र ते सपाटीकरण केले 
जाईल. र यावर येणा या कचा वेग मय िदत असेल 
आिण वाहतुकी या वेळी साम ीचे आवरण असेल. 
ओ हरलो डग टाळले जाईल.  

3. वनी 
 

खाण थळापासनु 
जवळपास या 
र यावर रहदारी. 

वाहनां या रहदारी आिण 
खाणकामां या 
कारणामळेु आवाज 
िन मती 
 

आवाजाचे िनयिमतपणे परी ण केले जाईल. वाहतकू 
वाहनांिशवाय इतर कोण याही उपकरणांना परवानगी 
िदली जाणार नाही. कंपन आिण आवाज कमी 
कर यासाठी वाहनांची यो य देखभाल केली जाईल. 
कामगारांना इअर मफ दान केले जातील.  

4. जागा 
 
 

वाळू उ खनन व 
वाहतुक 

नदी या पा ात 
जा याकरीता र याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू 
होऊ शकते. 
नदीकाठावरील  जमीन 
सपाट करणे आिण वाळू 
उपस यामळेु 
पय वरणीय. 
र ता या नेटवकमळेु 
पृ ठभाग िबघडणे 

नदी या ं दी या १/ 4 मी नदी या काठापासनु कमी 
सरु ीत अंतर सोडले जाईल (“शा वत वाळू उ खनन 
मागदशक सचूना” नसुार) खाणकाम परवानगी पे ा 
जा त होणार नाही. 
नदीकाठापयत जाणा या र यांची नासधसु  टाळले 
जाईल आिण उताराची देखभाल केली जाईल. 

5. इकोलॉजी  
 

वाळु उ खनन व 
वाहतुक 

अ प-कालावधीचा ास, 
वनीमळेु व यजीवांना 
ास 

पिरसरावर पिरणाम 
होईल. 

नदीकाठाजवळील ीन बे ट / समदुाय वनीकरण 
अ ोच रोड बारीक धलुीकण उ सजनास ितबंिधत 
करेल. 

6. वाहतुकीची 
प दत  

वाहनां या सं येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ के याने 
पय वरणावर िवपिरत 
पिरणाम होईल. 

क पात पुरेसे र ते आिण पािकग या सहा याने 
वाहन वाहतुकीचे िनयमन केले जाईल. 
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सामािजक दािय  ा – CSR 

 रेती उ खनन के याने पिरसरातील वातावरणात बदल हो याची श यता अस याने यावर िविवध 

उपाययोजना कर यात येतात. वाळु/रेती िनगती सधुारीत धोरण िदनांक 3/09/2019 रोजी नसुार 

रेतीघाट तािवत असले या ामपंचायतीना अनषंुगीक िवकास कामे कर याकरीता िनधी पुरवठा 

कर याची तरतुद कर यात आलेली आहे. ामपंचायतीने रेती उ खननास परवानगी िद यास मा. 

िज हािधकारी यां या माफत िललावात ा त होना या र कमेतनू वािम वधन वजा क न िश लक 

र कमेचा 25% पयत िनधी ामपंचायतीना देने ही तरतुद कर यात आलेली आहे. िललावाचा 

र कमेचा माणात ही र कम 10% ते 25% पयत देय असेल.  

   ामपंयातीना दे यात येणारा िनधी या या अधीन त ये या या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दु ती, र याचा दु ती तसेच इतर मलुभुत गरजा भागव याकरीता खच करणे आव यक आहे. 

तावीत धोरणानसुार रेतीघाट िललावात गे यास संबंिधत ामपंचयातीस िनधीदेय असेल. 

 

पय वरण संर ण उपय सधुार यासाठी, िनयं ण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आहेत(EMP COST) 

अ. . तपशील र म 

1. पय वरण देखरेख (हवा, पाणी, माती, आिण आवाज) 45000/- 

2. र यावर पाणी शपडणे 45000/- 

3. र ता देखभाल दु ती 35000/- 

4. यावसाियक आरो  आिण सरु ा (Mobile Toilet) 

यय तीक सरु ेची साधणे 

137250/- 

5. ितरपाल 5000/- 

 एकुण 2,67,250/- 
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संिश    मािहती 
चं परू िज हयातील मौजा वडसी येिथल स.नं. 51, 50, 43, 42, 40, 12, 11, व 205 आराजी 2.10  हे. आर. करीता सदर 

ताव वाळु उ खनना या टीने पय वरण िवषयक मा यते करीता तयार कलेले आहे. पय वरण, वन व वातावरिणय 
बदल मं ालय, मुंबई. यां या िदनांक. 14/09/2016 या तरतुदी नसुार 0 ते 05 हे टर े फळ असले या रेती घाटास 
पय वरण िवषयक मा यता घे याकरीता जनसनुावणी घे यात येत आहे. याकरीता रा य तरीय पय वरण सिमतीकडे 
पय वरण िवषयक मा यते करीता, अज सादर कर यात येत आहे. तािवत वाळू घाटाचे े  सव ऑफ इंिडया 
टोपीशीट : P 55 पी / 12 आिण अ ांश 20° 23'54.66"N 20°23'55.45"N आिण रेखांश  79° 27'25.57"E  
79°27'24.03"E असे आहे. 
वाळु हे गौण खिनज बांधकामाचा टने अं यात मह वाचे असनु ईमारत बांधकाम कर याकरीता अ यंत आव यक व 
जा तीत जा त मागणी असलेले गौण खिनज आहे. वाळुची कठीणता व िटकाउपणा जा त अस याने हे मु यता र ते व 
इतर बांधकामात मोठया माणात वापर या जाते. 

तावीत मौजा वडसी  हा रेती घाट उमा नदीवर तावीत असनू वरील माणे स.नं. लगतचे नदी पा ातनु वाळुची 
उ खनन तावीत आहे. सदर रेती घाटातनु रेतीचे उ खनन हे मनु या  वारे फावडे आिण घमेले वाप नच करावयाचे 

तावीत आहे. तसेच वाहतकु कर याकरीता ॅ टर कवा िट परचा उपयोग करीत असतांना यात रेतीचे भरण सु दा 
मनु य बळा ारे केला जाईल, वाळु िनसगत: शैल अस याने ि ल ग, ला ट ग चा वापर केला जाणार नाही. सदर रेती 
घाटातनु वष 2020-21 म ये 3710 ास रेतीचे उ खनन तावीत असनु पय वरण िवषयक मा यता ा त झा यावर 
िललावा ारे उ खननास परवानगी दे यात येईल. याकरीता खाणकाम योजना विर ठ उपसंचालक, भुिव ान व खिनकम 
संचालनालय िवभाग यांचा कडुन मा यता दान कर यात आलेली आहे. िदनांक. 15 जानेवारी 2016 रोजी या पय वरण 
िवभागाचा अिधसचुने नसुार क प बी 2 या वगवारीत मोडत अस याने संपुण क पाकरीता पुव यवहायता अहवाल 
पय वरण  ाव थापिकय योजना तयार कर यात आलेली असनू रा य तरीय सिमतीकडे सादर कर यात येत आहे. 

 

सारणी : थवीत थळाची ठळक वैिश ठे 

अ. . तपशील मािहती 
A. क पाचे व प वडसी  रेती घाट  
B. क पाचा आकार 
1. उ खनन े फळ 2.10 हे.आर 
2. तािवत उ पादन मता  3710 ास/वा षक 
C थळाचे तपशील 
1. गाव वडसी  
2. तालकुा िचमरु 
3. िज हा  चं परू 
4. रा य महारा  
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5. अ ांश व रेखांश 
 
 
 
 
 
 

 

िसमा बद ु अ ांश रेखांश 
1  20°23'54.66"N  79°27'25.57"E 

2  20°23'51.70"N  79°27'23.91"E 

3  20°23'48.97"N  79°27'23.23"E 

4  20°23'44.03"N  79°27'25.21"E 

5  20°23'43.49"N  79°27'23.40"E 

6  20°23'45.76"N  79°27'21.46"E 

7  20°23'48.53"N  79°27'21.19"E 

8  20°23'55.45"N  79°27'24.03"E 
 

6. टोपोशीट मांक. 55P/12 
D े ाची पय वरण ताळमेळ 
1. नदी/जलाशय उमा नदी आहे. 
2. जवळचे गाव/िज हा खिनप ा े  हे वडसी पासनू चे अंतर 0.70 िक.मी. आहे 
3. जवळचे रे वे टेशन जवळचे रे वे टेशन हे नागिभड रे वे टेशन असनु 23.90 िक.मी. 

अंतरावर आहे 
4. जवळचे िवमाणतळ जवळचे िवमाणतळ चं परू ला, 51.0 िक.मी दि नेला आहे. 
5. रा याचा िसमा रा यालगत या िसमा नाही. 
6. भुकंपाचे िवभाग नाही. 
D खच चा तपशील 

1. ऑफसेट ाईज Rs. 39,72,200/- 
E क पासाठी आव यक बाबी 
1. पा याची आव यकता  2.60 KLD 
2. इंधनाची आव यता N/A 
3. मणु य बळाची आव यता 08 (कुशल आिण अकुशल य ती) 

 



रेती घाटाचे नाव :- वडसी मौजा वडसी येथील स.नं. 51, 50, 43, 42, 40, 12, 11, व 205 आराजी 2.10  
हे. आर. तालकूा – िचमरु , िज हा - चं परू  
 
थान (नकाशे दशिवत सामा य थान, िविश ट थान आिण क प सीमा आिण क प लेआउट) 

 

पाणी आिण इतर याची उपल धता 

तावीत क पात पा याची िनयमीत आव यकता 2.90 KLD. असनु मौजा वडसी येथे परुवठा कर याचे साधन 
आहे. पा या या आव यकतेचा तपशील खाली िदला आहे. 

तपशील : पा याची मागणी  
S. No. तपशील माण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.30 
2. धुळ दडप यासाठी पा याची फवारणी 1.60 
3. ीन बे ट / वृ ारोपण 1.00 
Total 2.90 

 

पय वरण यव थापनाचे िनयोजन 

अ.
. 

पय वरणी
य मापदंड  

ि याकलाप भाव ईएमपी / शमन उपायांचे भिव यवाणी  

1. जल 
 

खाणकाम कवा 
वाळूचे िन कषण 

वाहात बदल 
खोलीत वाढ के याने 

वाहाची गती वाढू शकते 
पृ ठभाग पा याची गणुव ा 
आिण भजूल गणुव ेत 

कोणतेही िवचलन तािवत नाही. वाहाचे माण, 
पृ ठभाग जलिव ान आिण भजूल णालीवर 
कोणताही ितकूल पिरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 0.5 मीटर खोलीपुरती मय िदत ठेवले 
जाईल, यामळेु नदी या वाहात जा त बदल होणार 
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बदल घाण पाणी ाव 
 

नाही. 
पोटबल टॉयले स वापरली जातील; यामळेु 
कोणतेही सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन ि याकलाप, 
वाहने वा ॅ टर 
हालचाली ारे 
वाळूची वाहतकू 
खिनज लोड करणे 
आिण उतारणे 

या पसरले या धळू 
िन मतीमळेु मानवी 
आरो यावर ितकूल 
पिरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साच याने 
टोमेटल िनदशांक कमी 

केला जाऊ शकतो. 

सीपीसीबी या मागदशक सचूनांनसुार ीन बे ट 
आवारात िवकिसत केला जाईल. 
कामगारांना ड ट मा क दान केला जाईल. क या 
र यावर िनयिमत पाणी शपडणे. क / िट परचा 
एकसमान वेग राख यासाठी र ते सपाटीकरण केले 
जाईल. र यावर येणा या कचा वेग मय िदत 
असेल आिण वाहतुकी या वेळी साम ीचे आवरण 
असेल. ओ हरलो डग टाळले जाईल.  

3. वनी 
 

खाण थळापासनु 
जवळपास या 
र यावर रहदारी. 

वाहनां या रहदारी आिण 
खाणकामां या कारणामळेु 
आवाज िन मती 
 

आवाजाचे िनयिमतपणे परी ण केले जाईल. 
वाहतकू वाहनांिशवाय इतर कोण याही उपकरणांना 
परवानगी िदली जाणार नाही. कंपन आिण आवाज 
कमी कर यासाठी वाहनांची यो य देखभाल केली 
जाईल. 
कामगारांना इअर मफ दान केले जातील.  
 

4. जागा 
 
 

वाळू उ खनन व 
वाहतुक 

नदी या पा ात 
जा याकरीता र याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू होऊ 
शकते. नदीकाठावरील  
जमीन सपाट करणे आिण 
वाळू उपस यामळेु 
पय वरणीय. 
र ता या नेटवकमळेु 
पृ ठभाग िबघडणे 

नदी या ं दी या १/ 4 मी नदी या काठापासनु कमी 
सरु ीत अंतर सोडले जाईल (“शा वत वाळू 
उ खनन मागदशक सचूना” नसुार) खाणकाम 
परवानगी पे ा जा त होणार नाही. 
नदीकाठापयत जाणा या र यांची नासधसु  टाळले 
जाईल आिण उताराची देखभाल केली जाईल. 

5. इकोलॉजी  
 

वाळु उ खनन व 
वाहतुक 

अ प-कालावधीचा ास, 
वनीमळेु व यजीवांना ास 

पिरसरावर पिरणाम होईल. 

नदीकाठाजवळील ीन बे ट / समदुाय वनीकरण 
अ ोच रोड बारीक धलुीकण उ सजनास ितबंिधत 
करेल. 

6. वाहतुकीची 
प दत  

वाहनां या सं येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ के याने 
पय वरणावर िवपिरत 
पिरणाम होईल. 

क पात पुरेसे र ते आिण पािकग या सहा याने 
वाहन वाहतुकीचे िनयमन केले जाईल. 

                             

 



रेती घाटाचे नाव :- वडसी मौजा वडसी येथील स.नं. 51, 50, 43, 42, 40, 12, 11, व 205 आराजी 2.10  
हे. आर. तालकूा – िचमरु , िज हा - चं परू  
 

सामािजक दािय - (CSR) 

        रेती उ खनन के याने पिरसरातील वातावरणात बदल हो याची श यता अस याने यावर िविवध 

उपाययोजना कर यात येतात. वाळु/रेती िनगती सधुारीत धोरण िदनांक 3/09/2019 रोजी नसुार 

रेतीघाट तािवत असले या ामपंचायतीना अनषंुगीक िवकास कामे कर याकरीता िनधी पुरवठा 

कर याची तरतुद कर यात आलेली आहे. ामपंचायती ने रेती उ खननास परवानगी िद यास मा. 

िज हािधकारी यां या माफत िललावात  ा त होना या र कमेतनू वािम वधन वजा क न िश लक 

र कमेचा 25% पयत िनधी ामपंचायतीना दे याची तरतुद कर यात आलेली आहे. िललावाचा 

र कमेचा माणात ही र कम 10% ते 25% पयत देय असेल.  

   ामपंयातीना दे यात येणारा िनधी या या अधीन त ये या या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दु ती, र याचा दु ती तसेच इतर मलुभुत गरजा भागव याकरीता खच करणे आव यक आहे. तावीत 

धोरणानसुार रेतीघाट िललावात गे यास संबंिधत ामपंचयातीस िनधीदेय असेल. 

  
पय वरण संर ण उपाय सधुार यासाठी, िनयं ण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आहेत(EMP COST) 

अ. . तपशील र म 

1. पय वरण देखरेख (हवा, पाणी, माती, आिण आवाज) 45,000/- 

2. र यावर पाणी शपडणे 35,750/- 

3. र ता देखभाल दु ती 40,000/- 

4. यावसाियक आरो  आिण सरु ा (Mobile Toilet) 

यय ती सरु ेची साधणे 

1,37250/- 

5. ितरपाल 5,000/- 

 एकुण 2,63,000/- 
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रेती घाटाचे नाव :- येरगांव, मौजा येरगांव  येथील स.नं. 446, 458, 459, 467 आराजी 3.50  हे. आर. 
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संिश    मािहती 
 
चं परू िज हयातील मौजा येरगांव, येथील स.नं. 446, 458, 459, 467आराजी  3.50  हे. आर. करीता सदर ताव वाळु 
उ खनना या टीने पय वरण िवषयक मा यते करीता तयार कलेले आहे. पय वरण, वन व वातावरिणय बदल मं ालय, 
मुंबई. यां या िदनांक. 14/09/2016 या तरतदुी नसुार 0 ते 05 हे टर े फळ असले या रेती घाटास पय वरण िवषयक 
मा यता घे याकरीता जनसनुावणी घे यात येत आहे. याकरीता रा य तरीय पय वरण सिमतीकडे पय वरण िवषयक 
मा यते करीता, अज सादर कर यात येत आहे. तािवत वाळू घाटाचे े  सव ऑफ इंिडया टोपीशीट : P 55 पी 
/ 12 आिण अ ांश 19°58'16.42"N – 19°58'18.69"N आिण रेखांश 79°39'56.67"E – 79°39'56.76"E. 
असे आहे. 
वाळु हे गौण खिनज बांधकामाचा टने अं यात मह वाचे असनु ईमारत बांधकाम कर याकरीता अ यंत आव यक व 
जा तीत जा त मागणी असलेले गौण खिनज आहे. वाळुची कठीणता व िटकाउपणा जा त अस याने हे मु यता र ते व 
इतर बांधकामात मोठया माणात वापर या जाते. 

तावीत मौजा येरगांव, हा रेती घाट उमा नदीवर तावीत असनू वरील माणे स.नं. लगतचे नदी पा ातनु वाळुची 
उ खनन तावीत आहे. सदर रेती घाटातनु रेतीचे उ खनन हे मनु या  वारे फावडे आिण घमेले वाप नच करावयाचे 

तावीत आहे. तसेच वाहतकु कर याकरीता ॅ टर कवा िट परचा उपयोग करीत असतांना यात रेतीचे भरण सु दा 
मनु य बळा ारे केला जाईल, वाळु िनसगत: शैल अस याने ि ल ग, ला ट ग चा वापर केला जाणार नाही. सदर रेती 
घाटातनु वष 2020-21 म ये 6184 ास रेतीचे उ खनन तावीत असनु पय वरण िवषयक मा यता ा त झा यावर 
िललावा ारे उ खननास परवानगी दे यात येईल. याकरीता खाणकाम योजना विर ठ उपसंचालक, भुिव ान व खिनकम 
संचालनालय िवभाग यांचा कडुन मा यता दान कर यात आलेली आहे. िदनांक. 15 जानेवारी 2016 रोजी या पय वरण 
िवभागाचा अिधसचुने नसुार क प बी 2 या वगवारीत मोडत अस याने संपुण क पाकरीता पुव यवहायता अहवाल 
पय वरण  ाव थापिकय योजना तयार कर यात आलेली असनू रा य तरीय सिमतीकडे सादर कर यात येत आहे. 
 

सारणी : थवीत थळाची ठळक वैिश ठे 

अ. . तपशील मािहती 
A. क पाचे व प येरगांव रेती घाट  
B. क पाचा आकार 
1. उ खनन े फळ 3.50  हे.आर 
2. तािवत उ पादन मता  6184  ास/वा षक 
C थळाचे तपशील 
1. गाव येरगांव 
2. तालकुा मलु, 
3. िज हा  चं परू 
4. रा य महारा  
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5. अ ांश व रेखांश 
 
 
 
 
 
 

 

िसमा बद ु अ ांश रेखांश 
1  19°58'16.42"N  79°39'56.67"E 

2  19°58'16.16"N  79°39'39.48"E 

3  19°58'18.42"N  79°39'39.56"E 

4  19°58'18.69"N  79°39'56.76"E 
 

6. टोपोशीट मांक. 55P/12 
D े ाची पय वरण ताळमेळ 
1. नदी/जलाशय उमा  नदी आहे. 
2. जवळचे गाव/िज हा खिनप ा े  हे येरगांव पासनू चे अंतर 0.50 िक.मी. आहे 
3. जवळचे रे वे टेशन जवळचे रे वे टेशन हे मलु, रे वे टेशन असनु 8.44 िक.मी. अंतरावर 

आहे 
4. जवळचे िवमाणतळ जवळचे िवमाणतळ चं परू, ला, 47.0 िक.मी दि नेला आहे. 
5. रा याचा िसमा रा यालगत या िसमा नाही. 
6. भुकंपाचे िवभाग नाही. 
D खच चा तपशील 

1. ऑफसेट ाईज Rs. 66,21,000/- 
E क पासाठी आव यक बाबी 
1. पा याची आव यकता  2.80 KLD 
2. इंधनाची आव यता N/A 
3. मणु य बळाची आव यता 10 (कुशल आिण अकुशल य ती) 
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थान (नकाशे दशिवत सामा य थान, िविश ट थान आिण क प सीमा आिण क प लेआउट) 

 

पाणी आिण इतर याची उपल धता 

तावीत क पात पा याची िनयमीत आव यकता 2.80 KLD. असनु मौजा येरगांव, येथे परुवठा कर याचे साधन 
आहे. पा या या आव यकतेचा तपशील खाली िदला आहे. 

तपशील : पा याची मागणी  
S. No. तपशील माण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.60 
2. धुळ दडप यासाठी पा याची फवारणी 1.20 
3. ीन बे ट / वृ ारोपण 1.00 
Total 2.80 

 

पय वरण यव थापनाचे िनयोजन 

अ.
. 

पय वरणीय 
मापदंड  

ि याकलाप भाव ईएमपी / शमन उपायांचे भिव यवाणी  

1. जल 
 

खाणकाम कवा 
वाळूचे िन कषण 

वाहात बदल 
खोलीत वाढ के याने 

वाहाची गती वाढू शकते 
पृ ठभाग पा याची गणुव ा 
आिण भजूल गणुव ेत 
बदल घाण पाणी ाव 

कोणतेही िवचलन तािवत नाही. वाहाचे माण, 
पृ ठभाग जलिव ान आिण भजूल णालीवर 
कोणताही ितकूल पिरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 1.0 मीटर खोलीपुरती मय िदत ठेवले 
जाईल, यामळेु नदी या वाहात जा त बदल होणार 
नाही. 
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 पोटबल टॉयले स वापरली जातील; यामळेु कोणतेही 
सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन 
ि याकलाप, 
वाहने वा ॅ टर 
हालचाली ारे 
वाळूची वाहतकू 
खिनज लोड 
करणे आिण 
उतारणे 

या पसरले या धळू 
िन मतीमळेु मानवी 
आरो यावर ितकूल 
पिरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साच याने 
टोमेटल िनदशांक कमी 

केला जाऊ शकतो. 

सीपीसीबी या मागदशक सचूनांनसुार ीन बे ट 
आवारात िवकिसत केला जाईल. 
कामगारांना ड ट मा क दान केला जाईल. क या 
र यावर िनयिमत पाणी शपडणे. क / िट परचा 
एकसमान वेग राख यासाठी र ते सपाटीकरण केले 
जाईल. र यावर येणा या कचा वेग मय िदत असेल 
आिण वाहतुकी या वेळी साम ीचे आवरण असेल. 
ओ हरलो डग टाळले जाईल.  

3. वनी 
 

खाण थळापासनु 
जवळपास या 
र यावर रहदारी. 

वाहनां या रहदारी आिण 
खाणकामां या कारणामळेु 
आवाज िन मती 
 

आवाजाचे िनयिमतपणे परी ण केले जाईल. वाहतकू 
वाहनांिशवाय इतर कोण याही उपकरणांना परवानगी 
िदली जाणार नाही. कंपन आिण आवाज कमी 
कर यासाठी वाहनांची यो य देखभाल केली जाईल. 
कामगारांना इअर मफ दान केले जातील.  
 

4. जागा 
 
 

वाळू उ खनन व 
वाहतुक 

नदी या पा ात 
जा याकरीता र याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू होऊ 
शकते. नदीकाठावरील  
जमीन सपाट करणे आिण 
वाळू उपस यामळेु 
पय वरणीय. 
र ता या नेटवकमळेु 
पृ ठभाग िबघडणे 

नदी या ं दी या १/ 4 मी नदी या काठापासनु कमी 
सरु ीत अंतर सोडले जाईल (“शा वत वाळू उ खनन 
मागदशक सचूना” नसुार) खाणकाम परवानगी पे ा 
जा त होणार नाही. 
नदीकाठापयत जाणा या र यांची नासधसु  टाळले 
जाईल आिण उताराची देखभाल केली जाईल. 

5. इकोलॉजी  
 

वाळु उ खनन व 
वाहतुक 

अ प-कालावधीचा ास, 
वनीमळेु व यजीवांना ास 

पिरसरावर पिरणाम होईल. 

नदीकाठाजवळील ीन बे ट / समदुाय वनीकरण 
अ ोच रोड बारीक धलुीकण उ सजनास ितबंिधत 
करेल. 

6. वाहतुकीची 
प दत  

वाहनां या सं येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ के याने 
पय वरणावर िवपिरत 
पिरणाम होईल. 

क पात पुरेसे र ते आिण पािकग या सहा याने 
वाहन वाहतुकीचे िनयमन केले जाईल. 
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सामािजक दािय - (CSR) 

        रेती उ खनन के याने पिरसरातील वातावरणात बदल हो याची श यता अस याने यावर िविवध 

उपाययोजना कर यात येतात. वाळु/रेती िनगती सधुारीत धोरण िदनांक 3/09/2019 रोजी नसुार 

रेतीघाट तािवत असले या ामपंचायतीना अनषंुगीक िवकास कामे कर याकरीता िनधी पुरवठा 

कर याची तरतुद कर यात आलेली आहे. ामपंचायती ने रेती उ खननास परवानगी िद यास मा. 

िज हािधकारी यां या माफत िललावात  ा त होना या र कमेतनू वािम वधन वजा क न िश लक 

र कमेचा 25% पयत िनधी ामपंचायतीना दे याची तरतुद कर यात आलेली आहे. िललावाचा 

र कमेचा माणात ही र कम 10% ते 25% पयत देय असेल.  

   ामपंयातीना दे यात येणारा िनधी या या अधीन त ये या या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दु ती, र याचा दु ती तसेच इतर मलुभुत गरजा भागव याकरीता खच करणे आव यक आहे. 

तावीत धोरणानसुार रेतीघाट िललावात गे यास संबंिधत ामपंचयातीस िनधीदेय असेल. 

  
पय वरण संर ण उपाय सधुार यासाठी, िनयं ण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आहेत(EMP COST) 

अ. . तपशील र म 

1. पय वरण देखरेख (हवा, पाणी, माती, आिण आवाज) 45,000/- 

2. र यावर पाणी शपडणे 35,000/- 

3. र ता देखभाल दु ती 50,000/- 

4. यावसाियक आरो  आिण सरु ा (Mobile Toilet) 

यय ती सरु ेची साधणे 

1,37250/- 

5. ितरपाल 5,000/- 

 एकुण 2,72,250/- 

 

  


