
 

वदभ पाठबंधारे वकास महामंडळ, नागपूर ( ह .आय.डी.सी.) वारा 
उपसा संचनासाठ  ता वत अजनसारा धरण क प 

मता: ३०००४ हे टर लागवडी स म े  (सीसीए) 
थान: गाव अजनसारा, तालुका हंगणघाट, िज हा वधा महारा  

  ई.आय.ए. अहवालाचा कायकार  सारांश 
 

 कायकार  सारांश 

 

 
 
 

पयावरण भाव मू यांकन अहवालाचा कायकार  सारांश 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वदभ पाठबंधारे वकास महामंडळ, नागपूर ( ह .आय.डी.सी.) 
वारा 
 

उपसा संचनासाठ  ता वत अजनसारा धरण क प 
मता: ३०००४ हे टर लागवडी स म े  (सी.सी.ए.) 

  
थान: गाव अजनसारा, तालुका हंगणघाट, िज हा वधा, महारा  

 
 

 
 
 

 
 



 

वदभ पाठबंधारे वकास महामंडळ, नागपूर ( ह .आय.डी.सी.) वारा 
उपसा संचनासाठ  ता वत अजनसारा धरण क प 

मता: ३०००४ हे टर लागवडी स म े  (सीसीए) 
थान: गाव अजनसारा, तालुका हंगणघाट, िज हा वधा महारा  

  ई.आय.ए. अहवालाचा कायकार  सारांश 
 

 कायकार  सारांश 

 

कायकार  सारांश 
अ. क पाचे सं त वणन   

अ. न. घटक तपशील 
अ उपघटक 
१. क पाचे नाव उपसा िसंचनासाठी तािवत अजनसारा धरण क प 

 
२. क प तावक िवदभ पाठबंधारे िवकास महामंडळ, नागपूर ( ही.आय.डी.सी.) 
३. ेणी घटक १ (सी) “नदी खोरे क प" ई.आय.ए. अिधसूचना, १४ स टबर, 

२००६ आिण सुधारानंतर   
४. िठकाण 

गाव/ े  अजनसारा 
तालुका िहंगणघाट 
िज हा वधा  
रा य महारा  
मानिच  मांक ५५ एल/१०, ५५ऐल/११, ५५ एल/१४ आिण ५५ऐल/१५ 

(भारतीय सव ण िवभागानुसार) 
भौगोिलक सम वय घटक  अ ा◌ा◌ंश  रेखा◌ा◌ंश  

धरण २०० २४’ १५” उ र ७८० ३९’ ३०” पूव 

ब क पाची मुख वैिश ् ये 
१. नदी वधा 
२. नदी खोरे गोदावरी 
३. क पाचा कार उपसा िसंचनासाठी धरण 
४. िन वळ े  (जी.सी.ए.) ३५९४० ह.ै 
५. लागवडी स म े  (सी.सी.ए.) ३०००४ है. 
६. िसं िचत े  (आय.सी.ए.) २४००० है. 
७. िसंचनाखालील े  खरीफ: १२०००  ह.ै (५०%) 

रबी: ९६०० है. (४०%) 
दोन हंगामी: ६४८० है. (२७%)  



 

वदभ पाठबंधारे वकास महामंडळ, नागपूर ( ह .आय.डी.सी.) वारा 
उपसा संचनासाठ  ता वत अजनसारा धरण क प 

मता: ३०००४ हे टर लागवडी स म े  (सीसीए) 
थान: गाव अजनसारा, तालुका हंगणघाट, िज हा वधा महारा  

  ई.आय.ए. अहवालाचा कायकार  सारांश 
 

 कायकार  सारांश 

 

अ. न. घटक तपशील 

जी.सी.ए: २८०८० है. (११७%) 
िसंचनाची ती ता: ९३.५९%  

८. तािवत पाणी उपयोग 
खरीफ २९.७३२ दशल  घन मीटर  
रबी ७२.१८५ दशल  घन मीटर 
दोन हंगामी ५१.९३९ दशल  घन मीटर 
एकूण १५३.८५६ दशल  घन मीटर 

 मता  

 एफ. आर. एल. २२.२५ दशल  घन मीटर 
 एम. डी. एल. एल. ०.१२ दशल  घन मीटर 
 मृतसाठा तर ०.१२ दशल  घन मीटर 
 खालील पूर शोषण मता एफ.आर.एल. २२.२४ दशल  घन मीटर 
 मु य काय  

 धरण १. कार: मातीचा धरण 

२. लांबी: ३७६५ मी 

३. शीष ं द : ६.५० मी 

४. कमाल. उंची: ९.२१ मी 

५. कटऑफचा कार: आं शक 

६. कमाल उंची: ३.७४ मी 

७. अप म लँकेट: ू टंग ता वत 

 बंधारा अ. थानः आरडी ३२४० ते ३५०७ एम 

आ. बी. लांबी: २६७ मी 

इ. ि पलवे गेट: १  

ई. कमाल पा याची पातळी: २२१.९०० मी 



 

वदभ पाठबंधारे वकास महामंडळ, नागपूर ( ह .आय.डी.सी.) वारा 
उपसा संचनासाठ  ता वत अजनसारा धरण क प 

मता: ३०००४ हे टर लागवडी स म े  (सीसीए) 
थान: गाव अजनसारा, तालुका हंगणघाट, िज हा वधा महारा  

  ई.आय.ए. अहवालाचा कायकार  सारांश 
 

 कायकार  सारांश 

 

अ. न. घटक तपशील 
उ. सखोल पाया वर ल ि पलवे ( े ट) ची कमाल उंची: 

१४.३६ मी 

ऊ. े ट पातळी: २०८.००० मी 

ऋ. ॅम गेटचा आकारः १५ ए स ९.५० मी 

ऌ. एच. गेटचा कार: अनुलंब गेट 

ऍ. मी. उजा लु त हो याचे कारः ि ट लंग बे सन ४० 

मीटर लांबी 

ऎ. कमाल ड चाज मता: १५१६८.५०० युमे स 

 बुडण े  

 जमीन व मालम ता बुडल  अ. जमीन बा धत @ आरएल २१८.००० मी 

 एकूण: १०४४.१३ हे 

 सुसं कृत: ५१७.४७ हे 

 संचन: २१.१४ हे 

गावात बा धत: २२०.८०० मी 

पूणपणे: १ (दापोर ) 

अधवट: ४ (जगजाई, मानसौल , कोसुरला, सोनेगाव 

(राऊत) 

अ. इमारत / घरे भा वत: 

खाजगीः १०७ 

मं दर: ४.० 



 

वदभ पाठबंधारे वकास महामंडळ, नागपूर ( ह .आय.डी.सी.) वारा 
उपसा संचनासाठ  ता वत अजनसारा धरण क प 

मता: ३०००४ हे टर लागवडी स म े  (सीसीए) 
थान: गाव अजनसारा, तालुका हंगणघाट, िज हा वधा महारा  

  ई.आय.ए. अहवालाचा कायकार  सारांश 
 

 कायकार  सारांश 

 

अ. न. घटक तपशील 
वह र: २३  

इतर: ३ मॉल के.ट . वीयस, दोन पूल (अ पवयीन), 

अजानसरा, उपसा योजना अजानसाराला पाणीपुरवठा 

कर यासाठ  व हर . 

 भा वत कुटंुबांची सं या १०० 
 भा वत य तींची सं या ५२५ 
 कालवा  
 कचनगाव कालवा (एलबीसी) अ. काल याचा हेतू : पाटबंधारे 

आ. कार वाह / उपसा: वाह 
इ. अनलाइन नाह : ९५% 
ई. रेखा (सीसी अ तर): ५% 

 वनी कालवा अ. काल याचा हेतू: पाटबंधारे 
आ. कार वाह / उपसा: वाह 
इ. अनलाइन नाह : ९५% 
ई. रेखा (सीसी अ तर): ५% 

 उचल  

 थान जॅक वेल डावे बँक यू. ५० मी @ आरडी ३२४० मी 

 राय झंग मेनची लांबी ७२०० मी 

 राय झंग मेनचा यास १९५० ममी डाया 

 ड ल हर  चबरचा आकार १५ X १५ X ३.५० मी 

 राईिजंग मेनचे ड चाज १३.०० युमे स 

 अ वश ती आव यक ८०८० एचपी 

 पंप दान १०१० एचपी या ८ सं या 



 

वदभ पाठबंधारे वकास महामंडळ, नागपूर ( ह .आय.डी.सी.) वारा 
उपसा संचनासाठ  ता वत अजनसारा धरण क प 

मता: ३०००४ हे टर लागवडी स म े  (सीसीए) 
थान: गाव अजनसारा, तालुका हंगणघाट, िज हा वधा महारा  

  ई.आय.ए. अहवालाचा कायकार  सारांश 
 

 कायकार  सारांश 

 

अ. न. घटक तपशील 
स े ाचे पयावरणीय स यि थती 

 महामाग एनएच -७, ७.५०  िकमी अंतरावर पूव उ र पूव 
जवळचे रे वे टेशन वधा रे वे टेशन, ९.५ िक.मी. पूव उ र पूव 
जवळचे िवमानतळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतररा ीय िवमानतळ, नागपूर, 

८६ िक.मी. उ र पूव 

िनकटतम शहर वधा शहर, ९.५ िक.मी. पूव उ र पूव 

िनकटतम जलाशय/नदी वधा नदी (प रयोजना थळ) 

इको सेि सिट ह झोन (नॅशनल पाक, 
व यजीव अभयार य, बायो फ अर रझव, 
व यजीव कॉ रडॉर इ.) 

१० िक.मी. ि या या अ यास े ात  नाही  

ऐितहािसक व पुरात व मह वाच े थळ, 
संर ण आ थापना 

१० िक.मी. ि या या अ यास े ात  नाही.  
पुलगाव येथे सवात जवळील सं र ण थळ (आयुध कारखाना 
डेपो), ४१.० िक.मी. उ र पि म.  

५. क प िकंमत 
मु य काम े १२९८४.३६७ लाख 
कैनाल ३८७०.७०८ लाख 
थेट शु क ३७५८.९६६ लाख 
अ य  शु क २२८.२७० लाख 

क पाची एकूण िकंमत २०८४२.२७० लाख 
 

ब. ता वत क पाचा पा वभूमी 

वदभ इ रगेशन डे हलपमट कॉप रेशन ( ह आयडीसी), जलसंपदा वभागांतगत नागपूर, महारा  

शासनाने अजनसरा, हंगणघाट तालुका वधा िज हा महारा  रा यातील ल ट इ रगेशनसाठ  

अजंसरा बॅरेज क प ता वत केले आहे. या क पाला शासक य मा यता महारा  शासना या 

वतीने मराठ  प  शसान नवाण . अजंसरा -२००५/९६४/ (२०७/०५) जे.एस.ए. मं ालय, मु ंबई 27 

नो हबर २००६ रोजी मलेल  आहे. ईआयए अ यासासाठ  ट . ओ. आर. प  त  मू यांकन मू यांकन 



 

वदभ पाठबंधारे वकास महामंडळ, नागपूर ( ह .आय.डी.सी.) वारा 
उपसा संचनासाठ  ता वत अजनसारा धरण क प 

मता: ३०००४ हे टर लागवडी स म े  (सीसीए) 
थान: गाव अजनसारा, तालुका हंगणघाट, िज हा वधा महारा  

  ई.आय.ए. अहवालाचा कायकार  सारांश 
 

 कायकार  सारांश 

 

स मती, एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. यांनी प  मांक J-12011/17/2017-IA-I (R) दनांक ४ ऑग ट, 2017 

रोजी दलेल  आहे. या क पातून खे यांचा फायदा होणार आहे. 

अजनसारा अजनगाव ब बरदा ज गोना 

सोनेगाव गौड खापर  वनी 

सावंगी आव  ड दुदा स ती 

तकल  घा ता सी भवापूर सेल ू

नधा कु क  गंगापूर धोनोरा 

सरसगाव धानोरा पपर  खेकडी 

सोनेगाव (राउत) का चानगाव बोपापूर सेकापूर 

पवनी वडनेर हवारा धोची 

अल पूर येरं गाव पोहाना को ह  

यारानवाडी मंकापूर कुरण धीवर - पपर  

पंपळगाव फुकता येफा सावंगी 

स ड टे बला दोरला भागाव 



 

वदभ पाठबंधारे वकास महामंडळ, नागपूर ( ह .आय.डी.सी.) वारा 
उपसा संचनासाठ  ता वत अजनसारा धरण क प 

मता: ३०००४ हे टर लागवडी स म े  (सीसीए) 
थान: गाव अजनसारा, तालुका हंगणघाट, िज हा वधा महारा  

  ई.आय.ए. अहवालाचा कायकार  सारांश 
 

 कायकार  सारांश 

 

 
आकृती मांक १: क प थान नकाशा 



 

वदभ पाठबंधारे वकास महामंडळ, नागपूर ( ह .आय.डी.सी.) वारा 
उपसा संचनासाठ  ता वत अजनसारा धरण क प 

मता: ३०००४ हे टर लागवडी स म े  (सीसीए) 
थान: गाव अजनसारा, तालुका हंगणघाट, िज हा वधा महारा  

  ई.आय.ए. अहवालाचा कायकार  सारांश 
 

 कायकार  सारांश 

 

 
आकृती मांक २: मानिच ावर कमांड नकाशा 



 

वदभ पाठबंधारे वकास महामंडळ, नागपूर ( ह .आय.डी.सी.) वारा 
उपसा संचनासाठ  ता वत अजनसारा धरण क प 

मता: ३०००४ हे टर लागवडी स म े  (सीसीए) 
थान: गाव अजनसारा, तालुका हंगणघाट, िज हा वधा महारा  

  ई.आय.ए. अहवालाचा कायकार  सारांश 
 

 कायकार  सारांश 

 

ब. वातावरणाची बेसलाइन ि थती 

अ ययन काळ: १ ऑ टोबर, २०१७ ते ३० स टबर, २०१९ 

मापदंड थान प रणाम मानक 

वा याची गुणव ता ८ ठकाणी पी.एम. २.५ : १०.४- ३०.७ 

माइ ो ाम/ मी३ 

पी.एम.१०: १९.८- ५८.९ माइ ो ाम/ 

मी३ 

स फर डाय-ऑ साइड: ६.६ – २६.४ 

माइ ो ाम/ मी३ 

नाय ोजन ऑ साईड  : ८.३ -२५/१ 

माइ ो ाम/ मी३ 

पी.एम. २.५ : ६०   माइ ो ाम/ मी३ 
पी.एम. १०  : १००  माइ ो ाम/ मी३ 
स फर डाय-ऑ साइड: ८०  माइ ो ाम/ मी३ 
नाय ोजन ऑ साईड : ८०  माइ ो ाम/ मी३ 

वनी पातळी ८ ठकाणी 
दवस: ४२.०- ५७.२ डीबी (अ) 
रा : २०.०-४३.८ डीबी (अ) 
 

औ यो गक 
दवस: 

७५ डीबी(अ) 
रा : 

७० डीबी (अ) 

नवासी 
दवस: 

५५ डीबी (अ) 
रा : 

४५ डीबी (अ) 

पा याची गुणव ता भूजल: 

८ ठकाणी 

पी.एच: ७.१ ते ८.२२ 

ट .डी.एस: ७४ ते १२४६ 

मल ॅम/ लटर 

ट .एच: २०२ ते ५३२ मल ॅम/ लटर 

६.५ ते  ते  ८.५  

२०००  मल ॅम/ लटर 
 

भूतलावर ल 

पाणी: ८ 

ठकाणी 

पी.एच :  ७.७८ ते ८.५४ 

ट .डी.एस : १८६ ते ४२४ मल  

ॅम/ लटर 

डी.ओ : ३ to ६.२ मल  ॅम/ लटर 

६.५ ते  ते  ८.५  

२०००  मल  ॅम/ लटर 

मातीची गुणव ता ८ ठकाणी व लेषण प रणाम असे दश वतो 

क  माती जवळजवळ राखाडी 

रंगाची असून माती अ कधम  

आहे. मातीची रचना लोम आ ण 

चकणमाती आहे. शेती व 

फलो पादना या उ ेशाने मातीची 

गुणव ता चांगल  आहे. 

- 
- 
- 
- 



 

वदभ पाठबंधारे वकास महामंडळ, नागपूर ( ह .आय.डी.सी.) वारा 
उपसा संचनासाठ  ता वत अजनसारा धरण क प 

मता: ३०००४ हे टर लागवडी स म े  (सीसीए) 
थान: गाव अजनसारा, तालुका हंगणघाट, िज हा वधा महारा  

  ई.आय.ए. अहवालाचा कायकार  सारांश 
 

 कायकार  सारांश 

 

स. अपेि त भाव 

 कामगार वसाहतीतून घनकचरा न मती 

 उ खनन क न माती तयार करणे आ ण सुपीक माती गमावणे 

 बांधकाम उप म आ ण कामगार वसाहतीतून सांडपाणी न मती  

 जमीन, वन े ाखाल ल े  न ट होणे 

 बांधकाम याकलाप, क या मालाची वाहतूक आ ण यां क उपकरणा या ऑपरेशनमुळे वायू 

दूषण. 

 बांधकाम कायातून घातक कचरा न मती 

 बांधकाम कायामुळे होणारा सामािजक-आ थक भाव 

 क प याकलापांमुळे पयावरणाचा ता पुरता भाव 

स. पयावरण यव थापन योजना 

ता वत क पा या पयावरण यव थापन योजनेत खाल ल मु े समा व ट आहेत: 

पाणलोट े  उपचार योजना 

कॅचमट ए रया टमट योजना ता वत आहे यात गॅ बयन चर, भूजल पुनभरण उपाय, 

समो च बंधन तसेच वृ ारोपण सार या जै वक उपायांचा समावेश आहे. 

जैव व वधता आ ण व यजीव संर ण योजना 

ता वत क पा या आसपास कोण याह  व यजीव अभयार य, रा य उ यान इ याद ं या पात 

कोणतेह  संवधन / संर णाची े े नाह त. ता वत क पाची एकूण जमीन आव यकता १०४४.१३ 

हे टर े ाची असून यातील ३१.५६ हे टर झुडपी वन जमीन असून यासाठ  े ीय कायालय, 

पयावरण वन आ ण हवामान बदल मं ालय, भोपाळ येथून २५.४.२००८ रोजी वन मंजुर  दे यात आल  

आहे. जलवा हनी १०४४.१३ हे टर आहे यातील ४६३.३६ हे टर सरकार  जमीन आ ण ५४९.२१ हे टर 

खाजगी जमीन आहे. 



 

वदभ पाठबंधारे वकास महामंडळ, नागपूर ( ह .आय.डी.सी.) वारा 
उपसा संचनासाठ  ता वत अजनसारा धरण क प 

मता: ३०००४ हे टर लागवडी स म े  (सीसीए) 
थान: गाव अजनसारा, तालुका हंगणघाट, िज हा वधा महारा  

  ई.आय.ए. अहवालाचा कायकार  सारांश 
 

 कायकार  सारांश 

 

भरपाई वनीकरण आ ण ीनबे ट वकास योजना 

वदभ पाटबंधारे वकास महामंडळ व उप वन संर क, वधा यांनी िज यातील ४ गावात (जगजाई, 

कोसुरला, सोनेगाव-राउत, मंसोल ) एकूण ६७.१० हे टर े  भरपाई वनीकरण साठ  ता वत केल  

आहे. ीनबे ट सव उपल ध ठकाणी, र यासह, धरणा या जागेसह आ ण उपल ध इतर े ासह 

वक सत केले जाईल. था नक वेगाने वाढणा  या जातींची लागवड केल  जाईल आ ण देखभाल 

केल  जाईल. 

घनकचरा व व छता यव थापन योजना 

व वध बांधकाम आ ण संबं धत याकलाप याम ये कायम व पी आ ण ता पुरती कायबल सं या 

आव यक आहे; जेणेक न चांगल  आरो य वषयक ि थती, व छता सु वधा आ ण शु  प याचे पाणी 

आव यकतेनुसार देणे ह  सवात मह वाची बाब आहे. याच उ ेशान,े सावज नक आरो य व व छता 

यव थापन योजना तयार केल  गेल  आहे याम ये घनकचरा यव थापन, व छता यव थापन 

आ ण प याचे व इतर पाणीपुरवठा यांचा समावेश आहे.  

कमांड ए रया डे हलपमट योजना 

संपूण कमांड े ात वॉटर यूजस असो सएशनची थापना केल  जाईल. शेतकर  संघटनेचे उ ी ट 

आप या वापरक याम ये पा याचे वतरण आ ण सुर त वतरण, संचन यव थेची पुरेशी देखभाल, 

शेतीचे उ पादन वाढ व यासाठ  पा याचे काय म आ ण आ थक वापर करणे आव यक आहे. ठबक 

संचन, पीक नहाय पा याची आव यकता, संचन णाल  देखभाल, संचन यव था देखभाल व पाणी 

वाटपाचे संचालन, मॉक ल या मा यमातून दळणवळणा या यं णेचे श ण आद  नवीन संचन तं ाचे 

श ण सभासदांना दले जाईल. 

म य यवसाय यव थापन योजना 



 

वदभ पाठबंधारे वकास महामंडळ, नागपूर ( ह .आय.डी.सी.) वारा 
उपसा संचनासाठ  ता वत अजनसारा धरण क प 

मता: ३०००४ हे टर लागवडी स म े  (सीसीए) 
थान: गाव अजनसारा, तालुका हंगणघाट, िज हा वधा महारा  

  ई.आय.ए. अहवालाचा कायकार  सारांश 
 

 कायकार  सारांश 

 

म य यवसाय यव थापन योजनेचा वकास / अंमलबजावणी, हॅचर  / फश तलाव तयार करण,े बयाणे 

खरेद  आद ंचा ताव आहे. साधारणतः ३०.० लाख पये म य यवसाय यव थापन योजने या 

वकासासाठ  / अंमलबजावणीसाठ  हॅचर  / फश तलाव तयार करणे, बयाणे खरेद  इ. सि म लत 

आहे. श ण, देखभाल, कामगारांचे पेमट, रासाय नक गरज, वास आ ण इतर खच यासह याची 

आवत  कंमत अ त र त असू शकते. 

आरो य यव थापन योजना 

. २०.० लाख आरो य यव थापन योजनेसाठ  भांडवल  खच आ ण . २४.४४ लाख पये आवत  

खच हणून सुर त केलेला आहे. ह .आय.डी.सी. न वदा द तऐवजात ह  योजना समा व ट 

कर यासाठ  सू चत केले जाते जेणेक न नवडले या कं ाटदाराने याची आव यकता पूण करावी. 

पयावरण यव थापन योजनेची कंमत 

पयावरण यव थापन योजनेची अंदािजत भांडवल व आवत  कंमत अंदाजे . १५२६४०००.०० पये 

(१५२.६४ लाख) आहे. ईएमपीसाठ  अथसंक पीय वाटपाचा तपशील खाल  दला आहे: 

अनु. . ता वत यव थापन योजना कंमत 

१ जैव व वधता आ ण व यजीव यव थापन योजना २०००००० 

२ ीन बे ट वकास योजना १०००००० 

३ घनकचरा व व छता यव थापन योजना २१२०००० 

४ म य यवसाय यव थापन योजना ३०००००० 

५ आरो य यव थापन योजना ५१४४००० 

६ दूषण यव थापन १५००००० 

७ पयावरण देखरेख योजना ५००००० 

एकूण १५२६४००० 

 

 


