
ऺेत्राचा प्रस्तावळत ळालू उत्खनन प्रकल्प 0.3 हेक्टर. अऱेश्ळर गाळ, तहसीऱ - परंडा, जिल्हा- उस्मानाबाद, राज्य- महाराष्ट्र. 

काययकारी सारांऴ 

 

काययकारी सारांऴ  

1. पररचय:  

अरेश्लय लाऱू उत्खनन षेत्र उस्भानाफाद, भशायाष्ट्रातीर तशवीर-ऩयाांडा जिल्शा मेथे आशे. शे ळशय 

अरेश्लयात खवया क्रभाांक 41 आणि 42 च्मा एवई ददळरेा आशे. उत्खनन षेत्र अरेश्लय गालच्मा दक्षषि 

ऩूलेकड े सवनायीव्शय फेडलय आशे. शा बाग अरेश्लय त ेअरेश्लय जव्शरेि योड भागे आशे आणि दक्षषि 

ऩूलेकड ेअांदािे 0.7 कक.भी. अांतयालय आशे. 

बाडऩेट्टीच्मा षेत्राभध्मे उऩरब्ध अवरेल्मा लाऱूचे प्रभाि भोिण्मावाठी काशी खड्ड े(भामननांग रीि 

भांिूय झाल्मानांतय) नदीकाठ ळोधरा िाईर. ऩयांत ुत्मा अनुऴांगान ेवुभाये 1060 ब्राव/ लऴष लाऱूचा अांदािे 

अांदाि त्मा बागात उऩरब्ध अवल्माचे म्शटरे गेरे आशे. 

भामननांग प्रॎन आणि प्रोगे्रसवव्श भाईन क्रोिय प्रॎनरा डीिीएभ वयकायन े भान्मता ददरी आशे. 

भशायाष्ट्राचा. खाि मोिनेची आणि प्रगतीळीर खाि फांद कयण्माच्मा मोिनेची प्रत वांरग्न - I म्शिून 

िोडरी गेरी आशे. 

टेबऱ 1: प्रकल्प साइटची ठलक ळैशऴष्ट््ये 

अनुक्र तपऴीऱ तपऴीऱाळर सांगणे 

A. प्रकल्पाच ेस्ळरूप प्रस्तावलत अरेश्लय लाऱू उत्खनन (गौि खननि) 

B. प्रकल्पाचा आकार 

1. खाि षेत्र 0.3 शेक्टय 

2. प्रस्तावलत उत्ऩादन षभता 1060 ब्राव/ लऴष 
C स्थान तपऴीऱ 

1. गाल अरेश्लय 

2. तशवीर ऩयाांडा 
3. जिल्शा उस्भानाफाद 

4. याज्म भशायाष्ट्र 

5. अषाांळ येखाांळ अनुक्र अषाांळ येखाांळ 

1  18°24'4.13"N  75°17'46.19"E 

2  18°24'4.01"N  75°17'39.37"E 

3  18°24'3.52"N  75°17'39.37"E 

4  18°24'3.64"N  75°17'46.19"E 
 

6. टोऩीळीट क्रभाांक 47N/ 7 

D ऺेत्राची पयायळरण सेटटगं्ि 

1. नदी / ऩाण्माचे ळयीय नदी / ऩाण्माच ेभुख्म बाग कोऱळाचे षेत्र शा स्लत् ऩाण्माच ेळयीय 

बाग आशे म्शििेच - वीना नदी, अभ्मावाच्मा षेत्रात वीनाईव 
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काययकारी सारांऴ 

 

नदीचे खांडिीशी उऩरब्ध आशेत. 

2. िलऱच ेळशय / ळशय / गाल वलाषत िलऱच ेगाल: खाि षेत्राकड ेNWfrom च्मा ददळनेे 0.77 

कक.भी. अांतयालय अरेश्लयी. 
3. िलऱच ेयेल्ले स्टेळन प्रकल्ऩ स्थानाऩावून एवडब्ल्मूयेक्ळनभध्मे 21.0 कक.भी. 

अांतयालय वलाषत िलऱचे येल्ले स्टेळन िेअययेरले स्टेळन आशे. 

4. िलऱच ेवलभानतऱ उस्भानाफाद वलभानतऱ, ऩूलेकड ेkm१ कक.भी. अांतयालय आशे. 

5. याज्म वीभा कोितीशी याज्म वीभा प्रकल्ऩ वाइटभधनू िात नाशी 
6. बूकां ऩाचा षेत्र वलबाग - II 

(वलाषत कभी वकक्रम) शा वलाषत कभी वकक्रम बूकां ऩाचा वलबाग 

अवल्माचे म्शटरे िात.े 

D खचय तपऴीऱ 

1. 

 
एकूि प्रकल्ऩ ककां भत रु. 33,90,940/- 

2. ईएभऩी खचष 75,000/- 

3. वीईआय ककां भत 50,000/- 

E प्रकल्पाची आळश्यकता 
1. प्रस्तावलत ऩाण्माची आलश्मकता 2.0 केएरडी 
2. लीि आलश्मकता आलश्मक नाशी 
3. भनुष्ट्मफऱाांची आलश्मकता 20 (कुळर आणि अकुळर व्मक्ती) 

E प्रकल्प ळणयन 

1. योिगाय ननसभषती 8 

2. ऩाण्माची भागिी 2.0 केएरडी (0.2: घयगुती, 1.0 धऱू दडऩळाशी आणि 0.8: दशयला 
ऩट्टा) 

3. लीि आलश्मक वलिेची आलश्मकता नाशी 
4. भळीन / उऩकयिे कुदऱ, टागायी 
5. वाांडऩािी घयातीर कचया ऩािी, भोफाइर टॉमरेटभध्मे वोडिे 

6. घन कचया केलऱ घयगुती घनकचया, कचया वोमाफीनभध्मे टाकरा िातो. 
7. लषृायोऩि 90 झाड े(0.09 शेक्टय षेत्र) 

8. खाि ऩद्धत कास्ट, भॎन्मुअर आणि ददलवाची लेऱ पक्त उघडा 
9. िभीन भारकी वयकाय िभीन 

10. िसभन लाऩय एकूि खािीमोग्म षेत्र खोदरे िाईर 

 

******* 
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कार्यकारी साराांव 

 

कार्यकारी साराांव  

 

1. पररचर्:  

आलायवऩिंऩयी लाऱू उत्खनन षेत्र उस्भानाफाद, तशवीर-ऩयािंडा जिल्शा मेथे आशे. शे ळशय ऩूलवऩजचचभ खवया निं. 30 

त,े 34, 1, 2, 3, 151, 21, 147, 148, 146, 29, 28, 27, 4 त े16. च्मा ऩूलव ददळरेा आशे. क्लायी षेत्र 

उल्पयीव्शयफेड लय आशे, आलयवऩिंऩयी गालच्मा दक्षषण ऩूलेकड.े शे षेत्र आलयवऩिंऩयी त ेअलयवऩिंऩयी गाल योड भागे 

आशे आणण शे अिंतय ईळान्म ददळचे्मा िलऱऩाव 1.35 कक.भी. अिंतयालय आशे. उन्शाऱा/ दशलाऱा तवेच 

ऩालवाळ्मावश मा षेत्राच े शलाभान उष्ट्णकदटफिंधीम आशे. रीि षेत्रात (नदीकाठ) उऩरब्ध अवरेल्मा लाऱूच े

उत्खनन कयणायम्ा फामोऩेस्टकास्ट ऩद्धतीन े(लाढलरेरे) खणणणी केरी िाईर. 

रीि षेत्राभध्मे उऩरब्ध अवरेल्मा लाऱूच े प्रभाण भोिण्मावाठी काशी खड्ड े खण (खाण रीि भिंिूय 

झाल्मानिंतय) नदीकाठ ळोधरा िाईर. ऩयिंत ुत्मा अनुऴिंगान ेवुभाये 1590 ब्राव / लऴव लाऱूचा अिंदािे अिंदाि त्मा 
बागात उऩरब्ध आशे. 

भामननिंग प्रॎन आणण प्रोगे्रसवव्श भाईन क्रोिय प्रॎनरा डीिीएभ वयकायन ेभान्मता ददरी आशे. भशायाष्ट्राचा. 
खनन मोिनेची प्रत आणण प्रगतीळीर खाण फिंद कयण्माच्मा मोिनेची विंरग्नता विंरग्न आशे - I. 

टेबल 1: प्रकल्प साइटची ठळक ऴैशवष्ट्रे् 

अनुक्र तपवील तपवीलाऴर साांगणे 

A. प्रकल्पाच ेस्ऴरूप प्रस्तावलत अलयवऩिंऩयी लाऱू उत्खनन (गौण खननि)  

B. प्रकल्पाचा आकार 
1. खाण षेत्र 0.9 शे 

2. प्रस्तावलत उत्ऩादन षभता 1590 ब्राव / लऴव 
C स्थान तपवील 

1. गाल आलायवऩिंऩयी 
2. तशवीर ऩयािंडा 
3. जिल्शा उस्भानाफाद 

4. याज्म भशायाष्ट्र 
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कार्यकारी साराांव 

 

5. अषािंळ येखािंळ अनुक्र अषािंळ येखािंळ 

1  18°13'27.88"N  75°27'42.09"E 

2  18°13'29.60"N  75°27'40.19"E 

3  18°13'32.71"N  75°27'33.61"E 

4  18°13'32.50"N  75°27'31.04"E 

5  18°13'31.45"N  75°27'29.21"E 

6  18°13'29.17"N  75°27'26.99"E 

7  18°13'27.64"N  75°27'26.43"E 

8  18°13'26.47"N  75°27'26.28"E 

9  18°13'26.52"N  75°27'25.82"E 

10  18°13'28.03"N  75°27'25.98"E 

11  18°13'29.66"N  75°27'26.67"E 

12  18°13'31.72"N  75°27'28.97"E 

13  18°13'33.01"N  75°27'30.84"E 

14  18°13'33.13"N  75°27'33.72"E 

15  18°13'30.07"N  75°27'40.34"E 

16  18°13'28.17"N  75°27'42.56"E 
 

6. टोऩीळीट क्रभािंक 47N/ 8 

D के्षत्राची पर्ायऴरण सेटटांग्ज 

1. नदी / ऩाण्माच ेळयीय कोऱळाचे षेत्र शा स्लत् ऩाण्माच ेळयीय म्शणिे वीना नदीचा बाग 

आशे. तेथे वीनाईव नदीच्मा खिंडणीचे अनेक बाग आशेत िे 

अभ्माव षेत्रात उऩरब्ध आशेत. 

2. िलऱच ेळशय / ळशय / गाल िलऱचे गाल: खाण षेत्राच्मा ददळनेे एवडब्ल्मूफ्रॎ भकडे 1.35 

कक.भी. अिंतयालय अलयवऩिंप्रीव. 

3. िलऱच ेयेल्ले स्टेळन प्रोिेक्ट वाइटऩावून दक्षषणेच्मा ददळनेे 13.8 कक.भी. अिंतयालय 
चचिंच दशर स्टेळन िलऱचे येल्ले स्टेळन आशे. 

4. िलऱच ेवलभानतऱ उस्भानाफाद वलभानतऱ, ऩूलेकड े62.50 ककभी. 
5. याज्म वीभा कोणतीशी याज्म वीभा प्रकल्ऩ वाइटभधनू िात नाशी 
6. बूकिं ऩाचा वलबाग वलबाग - II 

(वलावत कभी वकक्रम) शा वलावत कभी वकक्रम बूकिं ऩाचा वलबाग 

अवल्माचे म्शटरे िाते. 
D खचय तपवील 

1. एकूण प्रकल्ऩ ककिं भत रु. 50,86,410/- 

2. ईएभऩी खचव - 

3. वीईआय ककिं भत 50,000/- 

E प्रकल्पाची आऴश्र्कता 
1. प्रस्तावलत ऩाण्माची 2.25 केएरडी 
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कार्यकारी साराांव 

 

आलचमकता 
2. लीि आलचमकता आलचमक नाशी 
3. भनुष्ट्मफऱािंची आलचमकता 08 (कुळर आणण अकुळर व्मक्ती) 
E प्रकल्प ऴणयन 

1. योिगाय ननसभवती 8 

2. ऩाण्माची भागणी 2.25 केएरडी (0.25: घयगुती, 1.0 डस्ट वप्रेळन आणण 1.0: ग्रीन 

फेल्ट) 

3. लीि आलचमक वलिेची आलचमकता नाशी 
4. भळीन / उऩकयणे कुदऱ, टागायी 
5. वािंडऩाणी घयातीर कचया ऩाणी, भोफाइर टॉमरेटभध्मे वोडणे 

6. घन कचया केलऱ घयगुती घनकचया, कचया वोमाफीनभध्मे टाकरा िातो. 
7. लषृायोऩण 290 लषृ (0.29 शेक्टय) 
8. खाण ऩद्धत कास्ट, भॎन्मुअर आणण ददलवाची लेऱ पक्त उघडा 
9. िभीन भारकी वयकाय िभीन 

10. िसभन लाऩय एकूण खाणीमोग्म षेत्र खोदरे िाईर 

 



बंगलळाडी गाळ, तहसीऱ - परांडा, जिल्हा- उस्मानाबाद, राज्य- महाराष्ट्र येथे 0.45 हेक्टर ऺेत्राचा प्रस्तावळत ळालू उत्खनन 

प्रकल्प. 

काययकारी सारांऴ 
 

काययकारी सारांऴ 
 

1. पररचय 

0.45 शेक्टय षेत्राचा प्रकल्ऩ स्ट्रीभ फेड लाऱू उत्खननाचा आशे आणि ईआमएच्मा अधधवूचनेनुवाय वप्टेंफय 
14, 2006 नुवाय लगग "फी २" च्मा लगगलायीखारी आरा आशे आणि त्मानंतय एभओईएप आणि वीवी, 
जीओआम न ेकेरेल्मा दरुुस्ट्ती. खाि ऩट्टट्टमाच ेषेत्र वीना नदीलयीर फंगरलाडी लाऱू घाट, गाल - फंगारलाडी, 
तशवीर - ऩयंडा, जजल्शा- उस्ट्भानाफाद, याज्म- भशायाष्ट्र मेथे आशे.    

खािकाभ केलऱ भंजूय खाि मोजना ल खाि फंद कयण्माच्मा मोजनेनुवाय ओऩन-कास्ट्ट भॎन्मुअर ऩद्धतीन े

केरे जाईर. भंजूय खाि मोजना ल खाि फंद कयण्माच्मा मोजनेची प्रत वंरग्न वलबाग - I. वंऩूिग खाि षेत्र 

ळावन आशे. लन जभीन नवरेरी जभीन. प्रस्ट्तावलत उत्ऩादन 1590 ब्राव/ लऴग आशे. प्रस्ट्तावलत प्रकल्ऩ 

क्रिमाकराऩ वीना नदीच्मा कोयड्मा नदीच्मा अथंरुिालय केरे जातीर. प्रस्ट्तावलत प्रकल्ऩ षेत्राचा तऩळीर 

खारीरप्रभािे्-   

2. प्रकल्प साइटची ठलक ळैशऴष्ट््ये 

अनुक्र. तपऴीऱ तपऴीऱाळर सांगणे 

A. प्रकल्पाचे स्ळरूप प्रस्ट्तावलत फंगरलाडी लाऱू उत्खनन (गौि खननज) 

B. प्रकल्पाचा आकार 
1. खाि षेत्र 0.45 शेक्टय 
2. प्रस्ट्तावलत उत्ऩादन षभता 1590 ब्राव / लऴग 
C. स्थान तपऴीऱ 

1. गाल फंगरलाडी 
2. तशवीर ऩयंडा 
3. जजल्शा उस्ट्भानाफाद 

4. याज्म भशायाष्ट्रात 

5. अषांळ आणि येखांळ अनुक्रमांक अऺांऴ रेखांऴ 

1.  18°23'44.87"N  75°18'51.18"E 

2.  18°23'44.69"N  75°18'56.08"E 

3.  18°23'43.17"N  75°19'1.15"E 

4.  18°23'42.72"N  75°19'0.95"E 

5.  18°23'44.20"N  75°18'56.00"E 

6.  18°23'44.38"N  75°18'51.14"E 
 



बंगलळाडी गाळ, तहसीऱ - परांडा, जिल्हा- उस्मानाबाद, राज्य- महाराष्ट्र येथे 0.45 हेक्टर ऺेत्राचा प्रस्तावळत ळालू उत्खनन 

प्रकल्प. 

काययकारी सारांऴ 
 

6. टोऩोळीट िभांक 47N/7  

   

D. ऺेत्राची पयायळरण सेटटगं्ि  

1. नदी / ऩाण्माचे ळयीय वीना नदी 
उत्खनन षेत्र स्ट्लत् ऩाण्माच्मा ळयीयाचा एक बाग आशे. 

2. जलऱच ेळशय / गाल जलऱचे गाल: फंगरलाडी शे खाि षेत्रातून एवएवईकड े1.05 

क्रक.भी. अतंयालय आशे. 

3. जलऱच ेयेल्ले स्ट्टेळन वलागत जलऱचे येल्ले स्ट्टेळन प्रकल्ऩ वाइटऩावून दक्षषि 

ददळनेे. 25.0 क्रक.भी. अतंयालय ऩोपराज येल्ले स्ट्टेळन आशे 

4. जलऱच ेएवएच / एनएच शा बाग एवएच -143 भागे उत्तय-ऩजचचभ ददळनेे 13 
क्रक.भी.ऩमतं ऩोशोचता मेतो 

5. जलऱच ेवलभानतऱ ऩुिे वलभानतऱ, एभ.एर. ऩावून ऩजचचभेव 152 क्रकभी 
6. याज्म वीभा कोितीशी याज्म वीभा प्रकल्ऩ वाइटभधनू जात नाशी 
7. बूकंऩाचा षेत्र षेत्र - III (भध्मभ)  

शा भध्मभ बूकंऩाचा वलबाग अवल्माचे म्शटरे जात े

E. खचय तपऴीऱ  

1. एकूि प्रकल्ऩ क्रकंभत रुऩमे 5086410/- 

F. प्रकल्पाची आळश्यकता 
1. प्रस्ट्तावलत ऩाण्माची 

आलचमकता 
1.7 केएरडी 

2. इंधन आलचमक आलचमक नाशी 
3. भनुष्ट्मफऱांची आलचमकता 11 (कुळर आणि अकुळर व्मक्ती) 

 



षेत्राचा प्रस्तावलत लाऱू उत्खनन प्रकल्ऩ 0.88 शेक्टय. बातवंगली गाल, तशवीर - कऱंफ, जिल्शा- 
उस्भानाफाद, याज्म- भशायाष्ट्र 

कार्यकारी साराांव 

 

कार्यकारी साराांव 

 

1. पररचर् 

बटवंगली लाऱू उत्खनन षेत्र तशवीर-कऱंफ जिल्शा- उस्भानाफाद, भशायाष्ट्रात आशे. शे उस्भानाफाद 

ळशयाच्मा ऩूलव ऩूलेकड ेखवया क्रभांक 26, 30 मेथे आशे. बटवंगी गालच्मा उत्तयेकड ेभांियी नदीच्मा 
ऩरंगालय शा ऩरयवय आशे. शा ऩरयवय बोगािी - कल्राभ योड मेथनू िाता मेते आणण ऩजचचभेकड े१.60 

कक.भी. अतंयालय आशे. उन्शाऱा/ हशलाऱा तवेच ऩालवाळ्मावश मा षेत्राचे शलाभान उष्ट्णकहटफंधीम 

आशे. रीि षेत्रात (नदीकाठी) उऩरब्ध येती उत्खननच्मा ओऩनकास्ट ऩद्धतीने खाण घारणे (लाढलणे) 

कयणे आलचमक आशे.   

भामननगं प्रॎन आणण प्रोगे्रसवव्श भाईन क्रोिय प्रॎनरा डीिीएभ वयकायन े भान्मता हदरी आशे. 

भशायाष्ट्राचा. खनन मोिनेची प्रत आणण प्रगतीळीर खाण फंद कयण्माच्मा मोिनेची वंरग्नता वंरग्न 

आशे. 

 

2. प्रकल्प साइटची ठळक ऴैशवष्ट्रे् 

अनुक्र. तपवील तपवीलाऴर साांगणे 

A. प्रकल्पाचे स्ऴरूप प्रस्तावलत बातवंगली लाऱू उत्खनन (गौण खननि) 

B. प्रकल्पाचा आकार 
1. खाण षेत्र 0.38 शेक्टय 
2. प्रस्तावलत उत्ऩादन षभता 928 ब्राव / लऴव 
C स्थान तपवील 

1. गाल बटवंगली 
2. तशवीर कऱंफ 

3. जिल्शा उस्भानाफाद 

4. याज्म भशायाष्ट्रात 

5. अषांळ आणण येखांळ अनुक्रमाांक अक्ाांव रेखाांव 

1  18°35'36.45"N  75°58'55.61"E 

2  18°35'43.65"N  75°58'59.59"E 

3  18°35'43.38"N  75°59'0.02"E 

4  18°35'36.19"N  75°58'56.04"E 
 



षेत्राचा प्रस्तावलत लाऱू उत्खनन प्रकल्ऩ 0.88 शेक्टय. बातवंगली गाल, तशवीर - कऱंफ, जिल्शा- 
उस्भानाफाद, याज्म- भशायाष्ट्र 

कार्यकारी साराांव 

 

6. टोऩोळीट क्रभांक 47N/14  

D क्ेत्राची पर्ायऴरण सेटटांग्ज 

1. नदी / ऩाण्माचे ळयीय कोऱळाचे षेत्र शा स्लत् ऩाण्मातीर बाग म्शणिेच नदी-
भांिया नदीचा बाग आशे, अभ्माव षेत्रात भांिया नदीच्मा 
अनेक श्रद्धांिरीशी उऩरब्ध आशेत. 

2. िलऱचे ळशय / गाल िलऱचे गाल: बातवंगली शे खाण षेत्रातून एवएवईकड े

1.05 कक.भी. अतंयालय आशे. 

3. िलऱचे येल्ले स्टेळन वलावत िलऱचे येल्ले स्टेळन प्रकल्ऩ वाइटऩावून दक्षषण 

हदळनेे. 25.50.0 कक.भी. अतंयालय कऱंफ येल्ल ेस्टेळन आशे 

4. िलऱचे वलभानतऱ उस्भानाफाद वलभानतऱ 35.60 ककभी दयू 
डब्ल्मूएवडब्ल्मूच्मा हदळने.े 

5. याज्म वीभा कोणतीशी याज्म वीभा प्रकल्ऩ वाइटभधनू िात नाशी 
6. बूकंऩाचा षेत्र षेत्र - III (भध्मभ)  

शा भध्मभ बूकंऩाचा वलबाग अवल्माचे म्शटरे िात े

D खचय तपवील 

1. एकूण प्रकल्ऩ ककंभत रुऩमे 29,68,672/- 

2. ईएभऩी खचव रुऩमे 1,45,570/- 

3. वीईआय ककंभत रुऩमे 50,000/- 

E प्रकल्पाची आऴश्र्कता 
1. प्रस्तावलत ऩाण्माची 

आलचमकता 
2.0 केएरडी 

2. इंधन आलचमक आलचमक नाशी 
3. भनुष्ट्मफऱांची 

आलचमकता 
08 (कुळर आणण अकुळर व्मक्ती) 

E प्रकल्प ऴणयन 

1. योिगाय ननसभवती 8 

2. ऩाण्माची भागणी 2.0 केएरडी (0.25: घयगुती, 0.75 धऱू दडऩळाशी आणण 

1.0: हशयला ऩट्टा) 
3. लीि आलचमक वलिेची आलचमकता नाशी 
4. भळीन / उऩकयणे कुदऱ, तगायी 
5. वांडऩाणी घयातीर कचया ऩाणी, भोफाइर टॉमरेटभध्मे वोडणे 

6. घन कचया केलऱ घयगुती घनकचया, कचया वोमाफीनभध्मे टाकरा 



षेत्राचा प्रस्तावलत लाऱू उत्खनन प्रकल्ऩ 0.88 शेक्टय. बातवंगली गाल, तशवीर - कऱंफ, जिल्शा- 
उस्भानाफाद, याज्म- भशायाष्ट्र 

कार्यकारी साराांव 

 

िातो. 
7. लषृायोऩण 120 झाड े(0.12 शेक्टय षेत्र) 

8. खाण ऩद्धत कास्ट, भॎन्मुअर आणण हदलवाची लेऱ पक्त उघडा 
9. िभीन भारकी वयकाय िभीन 

10. िसभन लाऩय एकूण खाणीमोग्म षेत्र खोदरे िाईर 

 

 

 

******* 



षेत्राचा प्रस्तावलत लाऱू उत्खनन प्रकल्ऩ 0.45. बोत्र गाल, तशवीर - ऩयंडा, जिल्शा- उस्भानाफाद, याज्म- भशायाष्ट्र. 

कार्यकारी साराांव 
 

कार्यकारी साराांव 

1. पररचर्:  

0.45 शेक्टय षेत्राचा प्रकल्ऩ स्रीभ फेड लाऱू उत्खननाचा आशे आणि ईआमएच्मा अधधवूचनेनुवाय वप्टेंफय 
14, 2006 नुवाय लगग "फी २" च्मा लगगलायीखारी आरा आशे आणि त्मानंतय एभओईएप आणि वीवी, 
िीओआम न ेकेरेल्मा दरुुस्ती. खाि ऩट्टट्टमाच ेषेत्र वीना नदीलयीर बोरा लाऱू घाट, गाल - बोरा, तशवीर - 

ऩयंडा, जिल्शा- उस्भानाफाद, याज्म- भशायाष्ट्र मेथे आशे.    

खािकाभ केलऱ भंिूय खाि मोिना ल खाि फंद कयण्माच्मा मोिनेनुवाय ओऩन-कास्ट भॎन्मुअर ऩद्धतीन े

केरे िाईर. भंिूय खाि मोिना ल खाि फंद कयण्माच्मा मोिनेची प्रत वंरग्न वलबाग - I. वंऩूिग खाि षेत्र 

ळावन आशे. लन िभीन नवरेरी िभीन. प्रस्तावलत उत्ऩादन 1272 ब्राव/ लऴग आशे. प्रस्तावलत प्रकल्ऩ 

क्रिमाकराऩ वीना नदीच्मा कोयड्मा नदीच्मा अथंरुिालय केरे िातीर. प्रस्तावलत प्रकल्ऩ षेत्राचा तऩळीर 

खारीरप्रभािे्-   

2. प्रकल्प साइटची ठळक ऴैशवष्ट्रे् 

अनुक्र. तपवील तपवीलाऴर साांगणे 
A. प्रकल्पाच ेनाऴ प्रस्तावलत बोरा - लाऱू उत्खनन (गौि खननि) 

B. प्रकल्पाचा आकार 
1. खाि रीि षेत्र 0.45 शेक्टय 
2. प्रस्तावलत उत्ऩादन 1272 ब्राव/ लऴग 
C. स्थान तपवील 

1. खवया ि. 86,88,96,98 & 99 

2. गाल / भौिा बोत्रा 
3. तशवीर ऩयांडा 
4. District जिल्शा 
5. याज्म भशायाष्ट्र 

6. अषांळ येखांळ S. No. Latitude “N” Longitude “E” 

1.  18°16'48.74"N  75°24'39.76"E 

2.  18°16'55.35"N  75°24'32.24"E 

3.  18°16'55.76"N  75°24'32.54"E 

4.  18°16'49.15"N  75°24'40.05"E 
 

7. टोऩीळीट िभांक 47 N/7 

D. के्षत्राची पर्ायऴरण सेटटांग्ज 

1. नदी / ऩाण्माच ेळयीय वीना नदी 



षेत्राचा प्रस्तावलत लाऱू उत्खनन प्रकल्ऩ 0.45. बोत्र गाल, तशवीर - ऩयंडा, जिल्शा- उस्भानाफाद, याज्म- भशायाष्ट्र. 

कार्यकारी साराांव 
 

उत्खनन षेत्र स्लत् ऩाण्माच्मा ळयीयाचा एक बाग आशे. 

2. िलऱच ेळशय / ळशय उस्भानाफाद खाि षेत्राऩावून एवईकड े 67.0 क्रक.भी. अतंयालय 
आशे. 

3. िलऱच ेयेल्ल ेस्टेळन प्रकल्ऩ स्थऱाऩावून दक्षषि ऩूलग ददळनेे 24.00 क्रक.भी. 
अतंयालय ळेंद्री यामल ेस्टेळन. 

4. िलऱच ेएवएच / एनएच शे षेत्र एवएच -११ भागे उत्तय-ऩूलेकड े6 क्रक.भी. अतंयालय आशे 

 
5. िलऱच ेवलभानतऱ ऩुिे वलभानतऱ, एभ.एर. ऩावून ऩजचचभेव 161 क्रकभी 
6. याज्म वीभा कोितीशी याज्म वीभा प्रकल्ऩ वाइटभधनू िात नाशी 
7. बूकंऩाचा षेत्र षेत्र – III   

E. खचय तपवील 

1. एकूि प्रकल्ऩ क्रकंभत रुऩमे  4069128/- 

F. प्रकल्पाची आऴश्र्कता 
1. प्रस्तावलत ऩािी भागिी 1.7 

2. काभाच ेददलव 2020-21 लऴग क्रकंला खननिांच्मा उन्नतीऩमतं 

3. भनुष्ट्मफऱांची आलचमकता 11(कुळर आणि अकुळर व्मक्ती) 
 



षेत्राचा प्रस्तावलत लाऱू उत्खनन प्रकल्ऩ २.7 शेक्टय. चचिंचाऩूय मेथे. फ ुगाल, तशवीर - ऩयिंडा, जिल्शा-उस्भानाफाद, याज्म- 

भशायाष्ट्र 

कार्यकारी साराांव 

 

कार्यकारी साराांव 

1. पररचर्:  

चचिंचाऩूय.फु येती उत्खनन षेत्र तशवीर- ऩयिंडा जिल्शा- उस्भानाफाद, भशायाष्ट्रात आशे. शे उस्भानाफाद 

ळशयाच्मा ऩूलव ऩूलेकड ेखवया क्रभािंक- 4,18,12,13,107,108,109,110,111,112,113 आणण 114 

लय आशे. उत्खनन षेत्र चचयीऩूय गालच्मा ऩूलेव, खयैी नदीच्मा ऩरिंगालय आशे. शा बाग एवएच 143 

ऩावून ऩजचचभेकड े 11 कक.भी. अिंतयालय आशे. उन्शाऱा / हशलाऱा तवेच ऩालवाळ्मावश मा षेत्राच े

शलाभान उष्ट्णकहटफिंधीम आशे. रीि षेत्रात (नदीकाठी) उऩरब्ध येती उत्खननच्मा ओऩनकास्ट 

ऩद्धतीन ेखाण घारणे (लाढलणे) कयणे आलचमक आशे. 

रीि षेत्राभध्मे उऩरब्ध अवरेल्मा लाऱूच ेप्रभाण भोिण्मावाठी काशी खाणऩट्टट्टमा (भामननिंग रीि 

भिंिूय झाल्मानिंतय) नदी फेडचा ळोध घेतरा िाईर. तथावऩ त्मा अनुऴिंगान ेवुभाये 2862 ब्राव / अन्नभ 

लाऱूचा अिंदािे अिंदाि आशे की तो त्मा बागात उऩरब्ध आशे  

भामननिंग प्रॎन आणण प्रोगे्रसवव्श भाईन क्रोिय प्रॎनरा डीिीएभ वयकायने भान्मता हदरी आशे. 

भशायाष्ट्राचा. खाण मोिनेची आणण प्रगतीळीर खाण फिंद कयण्माच्मा मोिनेची प्रत विंरग्न - I म्शणून 

िोडरी गेरी आशे. 

2. प्रकल्प साइटची ठळक ऴैशवष्ट्रे् 

अनुक्र. तपवील तपवीलाऴर साांगणे 

A. प्रकल्पाच ेस्ऴरूप प्रस्तावलत चचिंचाऩूय.फ ु

(लाऱू उत्खनन (गौण खननि) 

B. प्रकल्पाचा आकार 
1. खाण षेत्र 2.7 शेक्टय 
2. प्रस्तावलत उत्ऩादन षभता 2862 ब्राव / लऴव 
C स्थान तपवील 

1. गाल चचिंचाऩूय.फु 
2. तशवीर ऩयािंडा 
3. जिल्शा उस्भानाफाद 

4. याज्म भशायाष्ट्र 

5. अषािंळ येखािंळ अनुक्र. अषािंळ येखािंळ 

1.  18°31'56.24"N  75°22'19.30"E 



षेत्राचा प्रस्तावलत लाऱू उत्खनन प्रकल्ऩ २.7 शेक्टय. चचिंचाऩूय मेथे. फ ुगाल, तशवीर - ऩयिंडा, जिल्शा-उस्भानाफाद, याज्म- 

भशायाष्ट्र 

कार्यकारी साराांव 

 

2.  18°31'50.38"N  75°22'14.87"E 

3.  18°31'38.65"N  75°22'12.07"E 

4.  18°31'30.37"N  75°22'12.54"E 

5.  18°31'25.82"N  75°22'10.42"E 

6.  18°31'26.26"N  75°22'9.63"E 

7.  18°31'30.56"N  75°22'11.62"E 

8.  18°31'38.73"N  75°22'11.14"E 

9.  18°31'50.76"N  75°22'14.03"E 

10.  18°31'56.73"N  75°22'18.54"E 
 

6. टोऩीळीट क्रभािंक 47 N/06 

D क्षेत्राची पर्ायऴरण सेटटांग्ज 

1. नदी / ऩाण्माच ेळयीय उत्खनन षेत्र स्लत् ऩाण्माच्मा ळयीयाचा बाग आशे अथावत नदी-
खयैी. 

2. िलऱच ेळशय / ळशय / गाल िलऱचे गाल: चचिंचाऩूय.फु शे रीि षेत्राऩावून ऩूलेकडीर हदळरेा 
0.5 कक.भी. अिंतयालय आशे. 

3. िलऱच ेयेल्ले स्टेळन प्रोिेक्ट वाइटऩावून एवडब्ल्म ूहदळनेे W 39.0 कक.भी. अिंतयालय 
ऩोपराि येल्ले स्टेळन िलऱचे येल्ले स्टेळन आशे. 

4. िलऱच ेवलभानतऱ ऩुणे वलभानतऱ, ऩजचचभेव 150 ककभी. 
5. याज्म वीभा कोणतीशी याज्म वीभा प्रकल्ऩ वाइटभधनू िात नाशी 
6. बूकिं ऩाचा षेत्र षेत्र – III  

 

D खचय तपवील 

1. 

 
एकूण प्रकल्ऩ ककिं भत रुऩमे. 9155538/- 

E प्रकल्पाची आऴश्र्कता 
1. प्रस्तावलत ऩाण्माची 

आलचमकता 
2.7 केएरडी 

2. इिंधन आलचमक आलचमक नाशी 
3. भनुष्ट्मफऱािंची आलचमकता 20 (कुळर आणण अकुळर व्मक्ती) 

 



ऺेत्राचा प्रस्तावळत ळालू उत्खनन प्रकल्प 1.0 Ha हेक्टर. देळगाळ ख-ु ळडनेर गाळ, तहसीऱ - परंडा, जिल्हा- उस्मानाबाद, 

राज्य- महाराष्ट्र 

काययकारी सारांऴ 

 

काययकारी सारांऴ  

 

1. पररचय:  

देलगाल ख ु- लडनेय लाऱू उत्खनन षेत्र उस्भानाफाद, भशायाष्ट्रातीर तशवीर-ऩयाांडा जिल्ह्मात आशे. ते 
देलगाल ख-ुलडनेयात खवया नां: 50, 51, 53, 57, 70, 71, 72, 79, 1 to 19, 20 60 to 68, 73, 76, 75, 58, 

55, 49, 40, 44, 43, 46, 47, 48, आणण 69 च्मा एनडब्लल्हमू ददळरेा आशे देलघय खु-लडनेयच्मा ऩजचिभेव 

उपायीव्शयफेडलय उत्खनन षेत्र आशे. देलगाल ख-ुलडनेय त ेदेलगाल ख-ुलडनेय गाल योड भागे शा ऩरयवय 

वुरब आशे आणण शे अांतय ऩूलेकड े0.77 ककभी आशे. उन्शाऱा / दशलाऱा तवेि ऩालवाळ्मावश मा षेत्राि े

शलाभान उष्ट्णकदिफांधीम आशे. रीि षेत्रात (नदीकाठ) उऩरब्लध येती उत्खननच्मा ओऩनकास्ि 

ऩद्धतीन ेखाण घारणे (लाढलणे) कयणे आलचमक आशे. 

रीि षेत्राभध्मे उऩरब्लध अवरेल्हमा लाऱूि ेप्रभाण भोिण्मावाठी काशी खड्ड ेखण (खाण रीि भांिूय 

झाल्हमानांतय) नदीकाठ ळोधरा िाईर. तथापऩ त्मा अनुऴांगाने वुभाये 1767 ब्राव/ लऴष लाऱूिा अांदािे 

अांदाि त्मा बागात उऩरब्लध आशे. 

भामननांग प्रॎन आणण प्रोगे्रसवव्श भाईन क्रोिय प्रॎनरा डीिीएभ वयकायन े भान्मता ददरी आशे. 

भशायाष्ट्रािा. खनन मोिनेिी प्रत आणण प्रगतीळीर खाण फांद कयण्माच्मा मोिनेिी वांरग्नता वांरग्न 

आशे - I. 

टेबऱ 1: प्रकल्प साइटची ठलक ळैशऴष्ट््ये 

अनुक्र तपऴीऱ तपऴीऱाळर सांगणे 

A. प्रकल्पाच ेस्ळरूप प्रस्तापलत देलगाल खु- लडनेयवांद कोअयी (गौण खननि) 

B. प्रकल्पाचा आकार 
1. खाण षेत्र 1.0 शेक्िय 
2. प्रस्तापलत उत्ऩादन षभता 1767 ब्राव/ लऴष 
C स्थान तपऴीऱ 

1. गाल देलगाल ख-ु लडनेय 
2. तशवीर ऩयाांडा 
3. जिल्हशा उस्भानाफाद 

4. याज्म भशायाष्ट्र 

5. अषाांळ येखाांळ अनुक्र अषाांळ येखाांळ 

1  18°13'8.81"N  75°28'43.70"E 

2  18°13'4.37"N  75°28'35.69"E 



ऺेत्राचा प्रस्तावळत ळालू उत्खनन प्रकल्प 1.0 Ha हेक्टर. देळगाळ ख-ु ळडनेर गाळ, तहसीऱ - परंडा, जिल्हा- उस्मानाबाद, 

राज्य- महाराष्ट्र 

काययकारी सारांऴ 

 

3  18°13'3.92"N  75°28'33.86"E 

4  18°13'5.06"N  75°28'25.98"E 

5  18°13'3.37"N  75°28'16.22"E 

6  18°13'3.50"N  75°28'13.07"E 

7  18°13'3.74"N  75°28'12.10"E 

8  18°13'3.49"N  75°28'12.00"E 

9  18°13'3.23"N  75°28'13.05"E 

10  18°13'3.10"N  75°28'16.32"E 

11  18°13'4.61"N  75°28'26.04"E 

12  18°13'3.66"N  75°28'33.92"E 

13  18°13'4.14"N  75°28'35.88"E 

14  18°13'8.47"N  75°28'43.84"E 
 

6. िोऩीळीि क्रभाांक 47N/ 8 

D ऺेत्राची पयायळरण सेटटगं्ि 

1. नदी / ऩाण्माि ेळयीय उत्खनन षेत्र स्लत् ऩाण्माच्मा ळयीयािा बाग आशे अथाषत नदी-
उरपा नदीच्मा अभ्मावानुवाय अल्हपाइव नदीिे खांडनशी अभ्माव 

षेत्रात उऩरब्लध आशे.. 

2. िलऱि ेळशय / ळशय / गाल वलाषत िलऱिे गाल: उत्खनन षेत्राच्मा ददळनेे नॉथष-ईस्िकड े

0.58 कक.भी. अांतयालय देलगाल ख-ुलडनेरयव. 

3. िलऱि ेयेल्हले स्िेळन वलाषत िलऱिे येल्हले स्िेळन प्रकल्हऩ वाइिऩावून एवई ददळने े 

12.23 कक.भी. अांतयालय म्शैवगालयेरले स्िेळन आशे. 

4. िलऱि ेपलभानतऱ उस्भानाफाद पलभानतऱ, दक्षषण ऩूलेकड े71.4 ककभी 
5. याज्म वीभा कोणतीशी याज्म वीभा प्रकल्हऩ वाइिभधनू िात नाशी 
6. बूकां ऩाि ेषेत्र षेत्र – II  

(वलाषत कभी वकक्रम) शा वलाषत कभी वकक्रम बूकां ऩािा पलबाग 

अवल्हमािे म्शिरे िाते. 
D खचय तपऴीऱ 

1. एकूण प्रकल्हऩ ककां भत रु. 56,52,633/- 

2. ईएभऩी खिष - 

3. वीईआय ककां भत रु. 50,000/- 

E प्रकल्पाची आळश्यकता 
1. प्रस्तापलत ऩाण्मािी 

आलचमकता 
2.25 केएरडी 

2. इांधन आलचमक आलचमक नाशी 
3. भनुष्ट्मफऱाांिी आलचमकता 08 (कुळर आणण अकुळर व्मक्ती) 



ऺेत्राचा प्रस्तावळत ळालू उत्खनन प्रकल्प 1.0 Ha हेक्टर. देळगाळ ख-ु ळडनेर गाळ, तहसीऱ - परंडा, जिल्हा- उस्मानाबाद, 

राज्य- महाराष्ट्र 

काययकारी सारांऴ 

 

E प्रकल्प ळणयन 

1. योिगाय ननसभषती 8 

2. ऩाण्मािी भागणी 2.25 केएरडी (0.25: घयगुती, 1.0 धऱू दडऩळाशी आणण 1.0: 

दशयला ऩट्िा) 
3. लीि आलचमक पलिेिी आलचमकता नाशी 
4. भळीन / उऩकयणे कुदऱ, िागायी 
5. वाांडऩाणी घयातीर किया ऩाणी, भोफाइर िॉमरेिभध्मे वोडणे 

6. घन किया केलऱ घयगुती घनकिया, किया वोमाफीनभध्मे िाकरा िातो. 
7. लषृायोऩण 330 झाड े(0.33 शेक्िय षेत्र) 

8. खाण ऩद्धत कास्ि, भॎन्मुअर आणण ददलवािी लेऱ पक्त उघडा 
9. िभीन भारकी वयकाय िभीन 

10. िसभन लाऩय एकूण खाणीमोग्म षेत्र खोदरे िाईर  

 



ऺेत्राचा प्रस्तावळत ळालू उत्खनन प्रकल्प 0.38 हेक्टर. डोंगरळाडी गाळ, तहसीऱ - ळाऴी, जिल्हा- 
उस्मानाबाद, राज्य- महाराष्ट्र 

काययकारी साराांऴ 

 

काययकारी साराांऴ  

 

1. पररचय:  

डोंगरळाडी ळालू उत्खनन सेत्र उस्मानाबाद, मषाराष्ट्रातीऱ तषशीऱ-ळाऴी जिल्षा येथे आषे. षे खडशरा 
क्र. 26, 30 येथीऱ गडचिरोऱी ऴषराच्या ऩूळव ददऴशे ऱागून आषे. खोंगरी ऩररशर माांिरा नदीच्या 
ऩऱांगाळर, डोंगरळाडीच्या उत्तरेकड ेआषे. षा ऩररशर ऩारा-नांदरू रोड येथनू शुऱभ आषे आणण षे अांतर 
ऩजचिमेकड े 2.50 ककमी आषे. उन्षाला / दषळाला तशेि ऩाळशाळ्याशष या सेत्रािे षळामान 

उष्ट्णकदिबांधीय आषे. ऱीि सेत्रात (नदीकाठी) उऩऱब्ध रेती उत्खननच्या ओऩनकास्ि ऩद्धतीने खाण 

घाऱणे (ळाढळणे) करणे आळचयक आषे. 

ऱीि सेत्रामध्ये उऩऱब्ध अशऱेल्या ळालूिे प्रमाण मोिण्याशाठी काषी खाणऩट्टट्टया (मायननांग ऱीि 

मांिूर झाल्यानांतर) नदी बेडिा ऴोध घेतऱा िाईऱ. ऩरांत ु त्या अनुवांगाने शुमारे 1060 ब्राश / ळवव 
ळालूिा अांदािे अांदाि त्या भागात उऩऱब्ध आषे. 

मायननांग प्ऱॎन आणण प्रोगे्रसशव्ष माईन क्ऱोिर प्ऱॎनऱा डीिीएम शरकारन े मान्यता ददऱी आषे. 

मषाराष्ट्रािा. खनन योिनेिी प्रत आणण प्रगतीऴीऱ खाण बांद करण्याच्या योिनेिी शांऱग्नता शांऱग्न 

आषे - I. 

Table1: प्रकल्प साइटची ठलक ळैशऴष्ट््ये 

अनुक्र तपऴीऱ तपऴीऱाळर साांगणे 

A. प्रकल्पाचे स्ळरूप प्रस्तावळत डोंगरळाडी ळालू उत्खनन (गौण खननि) 

B. प्रकल्पाचा आकार 
1. खाण सेत्र 0.38 षेक्िर 
2. प्रस्तावळत उत्ऩादन समता 1060 ब्राश / ळवव 
C स्थान तपऴीऱ 

1. गाळ डोंगरळाडी 
2. तषशीऱ ळाऴी 
3. जिल्षा उस्मानाबाद 

4. राज्य मषाराष्ट्र 

5. असाांऴ रेखाांऴ 

अनुक्र असाांऴ रेखाांऴ 

1 18°39'7.74"N 75°50'57.55"E 

2 18°39'15.31"N 75°50'54.42"E 



ऺेत्राचा प्रस्तावळत ळालू उत्खनन प्रकल्प 0.38 हेक्टर. डोंगरळाडी गाळ, तहसीऱ - ळाऴी, जिल्हा- 
उस्मानाबाद, राज्य- महाराष्ट्र 

काययकारी साराांऴ 

 

3 18°39'15.48"N 75°50'54.90"E 

4 18°39'7.92"N 75°50'58.03"E 
 

6. िोऩीऴीि क्रमाांक 47N/14 

D ऺेत्राची पयायळरण सेटटांग्ि 

1. नदी / ऩाण्यािे ऴरीर 
कोलऴािे सेत्र षा स्ळत् ऩाण्यातीऱ भाग म्षणिेि नदी-
माांिरा नदीिा भाग आषे, अभ्याश सेत्रात माांिरा नदीच्या 
अनेक श्रद्धाांिऱीषी उऩऱब्ध आषेत. 

2. 
िळलि ेऴषर / ऴषर / 
गाळ 

िळलिे गाळ: खाणकाम सेत्राऩाशून डोंगरळाडी दक्षसणेकडे 
1.05 कक.मी. अांतराळर आषे. 

3. िळलि ेरेल्ळे स्िेऴन 
शळावत िळलिे रेल्ळे स्िेऴन प्रकल्ऩ शाइिऩाशून एशई 

ददऴने.े 35.50 कक.मी. अांतराळर कलांब रेल्ळ ेस्िेऴन आषे. 

4. िळलि ेवळमानतल उस्मानाबाद वळमानतल 47.00 ककमी अांतराळर दक्षसणेकडे 
5. राज्य शीमा कोणतीषी राज्य शीमा प्रकल्ऩ शाइिमधनू िात नाषी 

6. भूकां ऩािे सेत्र 

सेत्र – III 

(मध्यम) 

षा मध्यम भूकां ऩािा वळभाग अशल्यािे म्षिऱे िात.े 

D खचय तपऴीऱ 

1. 

 
एकूण प्रकल्ऩ ककां मत रु. 33,90,940/- 

E प्रकल्पाची आळश्यकता 

1. 
प्रस्तावळत ऩाणी 
आळचयकता 

2.0 केएऱडी 

2. इांधन आळचयक आळचयक नाषी 
3. मनुष्ट्यबलाांिी आळचयकता 08 (कुऴऱ आणण अकुऴऱ व्यक्ती) 

 



षेत्राचा प्रस्तावलत लाऱू उत्खनन प्रकल्ऩ ०.२3 शे. पकयाफाद गाल, तशवीर - लाळी, जिल्शा- उस्भानाफाद, 

याज्म- भशायाष्ट्र 

कामयकायी वायाांळ 

 

कार्यकारी साराांव  

 

1. पररचर्:  

पकयाफाद लाऱू उऩवागयाचा ऩरयवय तशवीर-लाळी जिल्शा-उस्भानाफाद, भशायाष्ट्रात आशे. शे 

उस्भानाफाद ळशयाच्मा ऩूलय ऩूलेकड ेखवया क्रभाांक 46, 46, 47, 54, 55, 57, 58, 59 लय आशे. पेयीलारा 
गालच्मा उत्तयेकड ेभाांियी नदीच्मा काठालय शा ऩरयवय आशे. शा ऩरयवय कल्रभ योडऩावून िलऱच आशे 

आणण दक्षषणेकड े वाधायण 1.50 ककभी आशे. उन्शाऱा/ हशलाऱा तवेच ऩालवाळ्मावश मा षेत्राच े

शलाभान उष्ट्णकहिफांधीम आशे. रीि षेत्रात (नदीकाठी) उऩरब्ध येती उत्खननच्मा ओऩनकास्ि 

ऩद्धतीन ेखाण घारणे (लाढलणे) कयणे आलश्मक आशे. 

रीि षेत्राभध्मे उऩरब्ध अवरेल्मा लाऱूचे प्रभाण भोिण्मावाठी काशी खाणऩट्टट्टमा (भामननांग रीि 

भांिूय झाल्मानांतय) नदी फेडचा ळोध घेतरा िाईर. तथावऩ त्मा अनुऴांगाने अांदािे 795 ब्राव / लऴय 
लाऱूच ेषेतय्पऱ उऩरब्ध अवल्माचे भूल्माांकन केरे गेरे आशे. 

भामननांग प्रॎन आणण प्रोगे्रसवव्श भाईन क्रोिय प्रॎनरा डीिीएभ वयकायन े भान्मता हदरी आशे. 

भशायाष्ट्राचा. खनन मोिनेची प्रत आणण प्रगतीळीर खाण फांद कयण्माच्मा मोिनेची वांरग्नता वांरग्न 

आशे - I. 

Table1: प्रकल्प साइटची ठळक ऴैशवष्ट्रे् 

अनुक्र तपवील तपवीलाऴर साांगणे 

A. प्रकल्पाचे स्ऴरूप प्रस्तावलत पकयाफाद लाऱू उत्खनन (गौण खननि)  

B. प्रकल्पाचा आकार 
1. खाण षेत्र 0.23 शेक्िय 
2. प्रस्तावलत उत्ऩादन षभता 795 ब्राव / लऴय 
C स्थान तपवील 

1. गाल पकयाफाद 

2. तशवीर लाळी 
3. जिल्शा उस्भानाफाद  

4. याज्म भशायाष्ट्र 

5. अषाांळ येखाांळ अनुक्र अषाांळ येखाांळ 

1  18°39'12.32"N  75°48'18.47"E 



षेत्राचा प्रस्तावलत लाऱू उत्खनन प्रकल्ऩ ०.२3 शे. पकयाफाद गाल, तशवीर - लाळी, जिल्शा- उस्भानाफाद, 

याज्म- भशायाष्ट्र 

कामयकायी वायाांळ 

 

2  18°39'7.50"N  75°48'17.73"E 

3  18°39'7.41"N  75°48'18.23"E 

4  18°39'12.24"N  75°48'18.97"E 
 

6. िोऩीळीि क्रभाांक 47 एन /14 

D क्षेत्राची पर्ायऴरण सेटटांग्ज 

1. नदी / ऩाण्माचे ळयीय कोऱळाचे षेत्र शा स्लत् ऩाण्मातीर बाग म्शणिेच नदी-
भाांिया नदीचा बाग आशे, अभ्माव षेत्रात भाांिया नदीच्मा 
अनेक श्रद्धाांिरीशी उऩरब्ध आशेत. 

2. िलऱचे ळशय / ळशय / 
गाल 

िलऱचे गाल: खाण षेत्राऩावून पेकयाफाद शे एन.ई. कड े

1.15 कक.भी. अांतयालय आशे. 

3. िलऱचे येल्ले स्िेळन वलायत िलऱचे येल्ले स्िेळन प्रकल्ऩ वाइिऩावून एवई 

हदळनेे. 41.50.0 कक.भी. अांतयालय कऱांफ येल्ले स्िेळन आशे. 

4. िलऱचे वलभानतऱ उस्भानाफाद वलभानतऱ एव.ई. कड े49.50 ककभी 
5. याज्म वीभा कोणतीशी याज्म वीभा प्रकल्ऩ वाइिभधनू िात नाशी 
6. बूकां ऩाचा वलबाग वलबाग - III 

(भध्मभ) 

शा भध्मभ बूकां ऩाचा वलबाग अवल्माचे म्शिरे िात.े 

D खचय तपवील 

1. एकूण प्रकल्ऩ ककां भत रु. 25, 43, 205/- 

E प्रकल्पाची आऴश्र्कता 
1. प्रस्तावलत ऩाण्माची 

आलश्मकता 
वाधायण 2.0 केएरडी 

2. इांधन आलश्मक आलश्मक नाशी 
3. भनुष्ट्मफऱाांची आलश्मकता 08 (कुळर आणण अकुळर व्मक्ती) 

 



षेत्राचा प्रस्तावलत लाऱू उत्खनन प्रकल्ऩ 0.50 शेक्टय हशिंगणगाल.फ ुगािंल, तशवीर - हशिंगणगाल, जिल्शा- उस्भानाफाद, याज्म- 

भशायाष्ट्र. 

कार्यकारी साराांव 
 

कार्यकारी साराांव  

 

1. पररचर्:  

0.50 शेक्टय षेत्राचा प्रकल्ऩ स्रीभ फेड लाऱू उत्खनन चा आशे आणण इ.आम.ए. च्मा अधधवूचनेनुवाय, वप्टेंफय 
14, 2006 नुवाय "फी २" च्मा लगगलायीखारी आरा आशे आणण त्मानिंतय एभओईएप आणण वीवी, िीओआम न े

केरेरी दरुुस्ती. खाण ऩट्टट्टमाच ेषेत्र हशिंगणगाल मेथे आशे .फािंडू घाट चािंदणी नदी, गाल - हशिंगणगाल .फ,ु तशवीर - 

ऩयिंडा, जिल्शा- उस्भानाफाद, याज्म- भशायाष्ट्र. 

खाणकाभ केलऱ भिंिूय खाण मोिना ल खाण फिंद कयण्माच्मा मोिनेनुवाय ओऩन-कास्ट भॎन्मुअर ऩद्धतीन ेकेरे 

िाईर. भिंिूय खाण मोिना ल खाण फिंद कयण्माच्मा मोिनेची प्रत विंरग्न वलबाग - I. विंऩूणग खाण षेत्र ळावन 

आशे. लन िभीन नवरेरी िभीन. प्रस्तावलत उत्ऩादन 530 ब्राव /लऴग आशे. प्रस्तावलत प्रकल्ऩ क्रिमाकराऩ 

चािंदणी नदीच्मा कोयड्मा नदी फेडलय याफवलरा िाईर. प्रस्तावलत प्रकल्ऩ षेत्राचा तऩळीर खारीरप्रभाणे् 

2.  प्रकल्प साइटची ठळक ऴैशवष्ट्रे् 

अनुक्र तपवील तपवीलाऴर साांगणे 

A. प्रकल्पाच ेनाऴ प्रस्तावलत हशिंगणगाल .ब्म ू- लाऱू उत्खनन (गौण खननि) 

B. प्रकल्पाचा आकार 
1. खाण रीि षेत्र 0.50 शेक्टय 
2. Proposed Production  530 ब्राव/ लऴग 
C. स्थान तपवील 

1. वलेषण / आतड े/ खवया ि. 26,25,48,366,336,369,341,342,339,42,23,430,428  

2. गाल / भौिा हशिंगणगाल .फ ु

3. तशवीर ऩयािंडा 
4. जिल्शा उस्भानाफाद 

5. State भशायाष्ट्र 

6. अषािंळ येखािंळ S. No. Latitude “N” Longitude “E” 

1.  18°15'53.67"N  75°36'36.69"E 

2.  18°15'54.40"N  75°36'35.55"E 

3.  18°15'54.95"N  75°36'31.59"E 

4.  18°15'54.55"N  75°36'26.67"E 

5.  18°15'53.73"N  75°36'25.52"E 

6.  18°15'53.17"N  75°36'24.58"E 

7.  18°15'53.54"N  75°36'23.50"E 

8.  18°15'53.67"N  75°36'20.68"E 

9.  18°15'53.19"N  75°36'18.65"E 



षेत्राचा प्रस्तावलत लाऱू उत्खनन प्रकल्ऩ 0.50 शेक्टय हशिंगणगाल.फ ुगािंल, तशवीर - हशिंगणगाल, जिल्शा- उस्भानाफाद, याज्म- 

भशायाष्ट्र. 

कार्यकारी साराांव 
 

10.  18°15'51.58"N  75°36'15.15"E 

11.  18°15'50.23"N  75°36'12.18"E 

12.  18°15'46.49"N  75°36'7.90"E 

13.  18°15'46.63"N  75°36'7.12"E 

14.  18°15'46.52"N  75°36'7.10"E 

15.  18°15'46.41"N  75°36'7.92"E 

16.  18°15'50.14"N  75°36'12.26"E 

17.  18°15'51.42"N  75°36'15.23"E 

18.  18°15'53.00"N  75°36'18.71"E 

19.  18°15'53.50"N  75°36'20.68"E 

20.  18°15'53.31"N  75°36'23.50"E 

21.  18°15'53.03"N  75°36'24.61"E 

22.  18°15'53.67"N  75°36'25.69"E 

23.  18°15'54.41"N  75°36'26.75"E 

24.  18°15'54.74"N  75°36'31.63"E 

25.  18°15'54.13"N  75°36'35.47"E 

26.  18°15'53.45"N  75°36'36.50"E 
 

7. टोऩीळीट िभािंक 47 एन / 11 

D. के्षत्राची पर्ायऴरण सेटटांग्ज 

1. नदी / ऩाण्माच ेळयीय चािंदणी नदी 
उत्खनन षेत्र स्लत् ऩाण्माच्मा ळयीयाचा एक बाग आशे. 

2. िलऱच ेळशय / ळशय फाळी भामननिंग षेत्राऩावून एवईकड े10.0 क्रक.भी. अिंतयालय आशे. 

3. िलऱच ेयेल्ल ेस्टेळन प्रकल्ऩ स्थऱाऩावून दक्षषण हदळकेड े13.00 क्रक.भी. अिंतयालय 
ळेंद्री यामल ेस्टेळन. 

4. िलऱच ेएवएच / एनएच शा बाग एवएच--77 च्मा भागे ऩूलेकड ेK क्रक.भी.ऩमतं आशे 
5. िलऱच ेवलभानतऱ ऩुणे वलभानतऱ, एभएरऩावून ऩजचचभेकड े183 क्रकभी 
6. याज्म वीभा कोणतीशी याज्म वीभा प्रकल्ऩ वाइटभधनू िात नाशी 
7. बूकिं ऩाच ेषेत्र षेत्र – III   

E. खचय तपवील 

1. एकूण प्रकल्ऩ क्रकिं भत रुऩमे. 1,695,470/- 

F. प्रकल्पाची आऴश्र्कता 
1. प्रस्तावलत ऩाणी भागणी 1.4 केएरडी 
2. काभाच ेहदलव 1 लऴग क्रकिं ला खननिािंच्मा उन्नतीऩमतं 

3. भनुष्ट्मफऱािंची आलचमकता 11(कुळर आणण अकुळर व्मक्ती) 
 



ऺेत्राचा प्रस्तावळत ळालू उत्खनन प्रकल्प 0.75 हेक्टर. कवपऱापुरी गाळ, तहसीऱ - परंडा, जिल्हा- उस्मानाबाद, राज्य- 

महाराष्ट्र 

काययकारी सारांऴ 

 

काययकारी सारांऴ  

 

1. पररचय:  

इंगोंडा लाऱू उत्खनन षेत्र उस्भानाफाद, भशायाष्ट्रातीर तशवीर-ऩयांडा जिल्ह्मात आशे. शे ळशय 
एनगोंदाट खवया नं. 399, 400, 398, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413 

गाल इंगोंडा. शा ऩरयवय इंगोंडा मेथनू इंगोंडा जहशरेि योड भागे ऩोशोचता मेतो आणण उत्तय ऩजचचभेकडे 
0.6 ककभी अतंयालय आशे. उन्शाऱा / हशलाऱा तवेच ऩालवाळ्मावश मा षेत्राचे शलाभान उष्ट्णकहटफंधीम 

आशे. रीि षेत्रात (नदीकाठ) उऩरब्ध अवरेल्हमा लाऱूचे उत्खनन कयणायम्ा फामोऩेस्टकास्ट 

ऩद्धतीन े(लाढलरेरे) खणणणी केरी िाईर. 

रीि षेत्राभध्मे उऩरब्ध अवरेल्हमा लाऱूच ेप्रभाण भोिण्मावाठी काशी खड्ड ेखण (खाण रीि भंिूय 
झाल्हमानंतय) नदीकाठ ळोधरा िाईर. ऩयंत ुत्मा अनुऴंगान ेवुभाये 1060 ब्राव / लऴष लाऱूचा अदंािे 

अदंाि त्मा बागात उऩरब्ध अवल्हमाचे म्शटरे गेरे आशे. 

भामननगं प्रॎन आणण प्रोगे्रसवहश भाईन क्रोिय प्रॎनरा डीिीएभ वयकायने भान्मता हदरी आशे. 

भशायाष्ट्राचा. खनन मोिनेची प्रत आणण प्रगतीळीर खाण फंद कयण्माच्मा मोिनेची वंरग्नता वंरग्न 

आशे - I. 

टेबऱ 1: प्रकल्प साइटची ठलक ळैशऴष्ट््ये   

अनुक्र तपऴीऱ तपऴीऱाळर सांगणे 

A. प्रकल्पाच ेस्ळरूप प्रस्तावलत इंगोंडा लाऱू कोनयी (गौण खननि) 

B. प्रकल्पाचा आकार 
1. खाण षेत्र 0.75 शेक्टय 
2. प्रस्तावलत उत्ऩादन षभता 1325 ब्राव / लऴष 
C स्थान तपऴीऱ 

1. गाल इंगोंडा 
2. तशवीर ऩयांडा 
3. जिल्हशा उस्भानाफाद 

4. याज्म भशायाष्ट्र 

5. अषांळ येखांळ अनुक्र अषांळ येखांळ 

1  18°26'13.47"N  75°23'35.55"E 

2  18°26'11.78"N  75°23'35.26"E 

3  18°26'10.55"N  75°23'34.02"E 



ऺेत्राचा प्रस्तावळत ळालू उत्खनन प्रकल्प 0.75 हेक्टर. कवपऱापुरी गाळ, तहसीऱ - परंडा, जिल्हा- उस्मानाबाद, राज्य- 

महाराष्ट्र 

काययकारी सारांऴ 

 

4  18°26'9.36"N  75°23'32.98"E 

5  18°26'7.34"N  75°23'32.20"E 

6  18°26'5.40"N  75°23'31.04"E 

7  18°26'5.03"N  75°23'29.22"E 

8  18°26'2.78"N  75°23'24.38"E 

9  18°26'3.34"N  75°23'24.14"E 

10  18°26'5.26"N  75°23'29.08"E 

11  18°26'5.85"N  75°23'30.75"E 

12  18°26'9.66"N  75°23'32.77"E 

13  18°26'12.13"N  75°23'34.47"E 

14  18°26'13.54"N  75°23'34.65"E 
 

6. टोऩीळीट क्रभांक 47N/ 7 

D ऺेत्राची पयायळरण सेटटगं्ि 

1. नदी / ऩाण्माच ेळयीय उत्खनन षेत्र स्लत् ऩाण्माच्मा ळयीयाचा एक बाग आशे अथाषत 

नदी-नारी, अभ्मावाच्मा षेत्रात वीनाईव नदीचे अनेक 

श्रद्धांिरीशी उऩरब्ध आशेत. 

2. िलऱच ेळशय / ळशय / गाल वलाषत िलऱचे गाल: खाण षेत्राकडून दक्षषण लेस्टकडे 0.47 

कक.भी. अतंयालय इंगोंडा. 
3. िलऱच ेयेल्हले स्टेळन प्रकल्हऩ स्थानाऩावून एवईडीयेक्ळनभध्मे .0१.० कक.भी. अतंयालय 

वलाषत िलऱचे येल्हले स्टेळन िेअययेरल ेस्टेळन आशे. 

4. िलऱच ेवलभानतऱ उस्भानाफाद वलभानतऱ, दक्षषण ऩूलेकड े71.4 ककभी 
5. याज्म वीभा कोणतीशी याज्म वीभा प्रकल्हऩ वाइटभधनू िात नाशी 
6. बूकंऩाच ेषेत्र षेत्र – II  

(वलाषत कभी वकक्रम) शा वलाषत कभी वकक्रम बूकंऩाचा वलबाग 

अवल्हमाचे म्शटरे िाते. 
D खचय तपऴीऱ 

1. एकूण प्रकल्हऩ ककंभत रु. 42,38,675/- 

2. ईएभऩी खचष 75,000/- 

3. वीईआय ककंभत रु. 50,000/- 

E प्रकल्पाची आळश्यकता 
1. प्रस्तावलत ऩाण्माची 

आलचमकता 
2.45 केएरडी 

2. इंधन आलचमक आलचमक नाशी 
3. भनुष्ट्मफऱांची आलचमकता 08 (कुळर आणण अकुळर हमक्ती) 
E प्रकल्प ळणयन 



ऺेत्राचा प्रस्तावळत ळालू उत्खनन प्रकल्प 0.75 हेक्टर. कवपऱापुरी गाळ, तहसीऱ - परंडा, जिल्हा- उस्मानाबाद, राज्य- 

महाराष्ट्र 

काययकारी सारांऴ 

 

1. योिगाय ननसभषती 8 

2. ऩाण्माची भागणी 2.45 केएरडी (0.45: घयगुती, 1.0 धऱू दडऩळाशी आणण 1.0: 

हशयला ऩट्टा) 
3. लीि आलचमक वलिेची आलचमकता नाशी 
4. भळीन / उऩकयणे कुदऱ, टागायी 
5. वांडऩाणी घयातीर कचया ऩाणी, भोफाइर टॉमरेटभध्मे वोडणे 

6. घन कचया केलऱ घयगुती घनकचया, कचया वोमाफीनभध्मे टाकरा िातो. 
7. लषृायोऩण 240 झाड े(0.24 शेक्टय षेत्र) 

8. खाण ऩद्धत कास्ट, भॎन्मुअर आणण हदलवाची लेऱ पक्त उघडा 
9. िभीन भारकी वयकाय िभीन 

10. िसभन लाऩय एकूण खाणीमोग्म षेत्र खोदरे िाईर  

 



ऺेत्राचा प्रस्तावळत ळालू उत्खनन प्रकल्प 0.45 हेक्टर. जानकापूर गाळ, तहसीऱ - ळाऴी, जजल्हा- उस्मानाबाद, राज्य- 

महाराष्ट्र. 

काययकारी साराांऴ 
 

 
काययकारी साराांऴ 

1. पररचय 

जानकाऩूय लाऱू उत्खनन षेत्र उस्भानाफाद, तशवीर-ऩयाांडाडडज्ट मेथे आशे. शे ळशय जांकाऩुयाट खवया 
नां., 38 ते 41 च्मा ऩूलेकडीर फाजूरा आशे. भाांकयामव्शय फेडलय, जानकाऩूय गालच्मा ऩूलव ददळरेा 
उत्खनन षेत्र आशे. जनकऩूय त ेजानकाऩूय ग्राभो योडभागे शा ऩरयवय वुरब आशे आणण शे अांतय वुभाये 
0.5 ककभी अांतयालय दक्षषण ऩश्चिभेकडे आशे. उन्शाऱा / दशलाऱा तवेि ऩालवाळ्मावश मा षेत्राि े

शलाभान उष्णदेळीम आशे. बाडतेत्त्लालय अवरेल्मा बागाभध्मे (नदीकाठी) लाऱू उत्खनन कयण्माच्मा 
फामोऩेस्टकास्ट ऩद्धतीने (लाढलरेरे) खणरे जाईर. 

रीज षेत्राभध्मे उऩरब्ध अवरेल्मा लाऱूि ेप्रभाण भोजण्मावाठी काशी खाणऩट्टट्टमा (भामननांग रीज 

भांजूय झाल्मानांतय) नदी फेडिा ळोध घेतरा जाईर. तथापऩ त्मा अनुऴांगाने अांदाजे 707 ब्राव/ लऴव 
लाऱूिा अांदाजे अांदाज त्मा बागात उऩरब्ध आशे. 

भामननांग प्रॎन आणण प्रोगे्रसवव्श भाईन क्रोजय प्रॎनरा डीजीएभ वयकायने भान्मता ददरी आशे. 

भशायाष्रािा. खाण मोजनेिी आणण प्रगतीळीर खाण फांद कयण्माच्मा मोजनेिी प्रत वांरग्न - I म्शणून 

जोडरी गेरी आशे. 

टेबऱ 1: प्रकल्प साइटची ठलक ळैशऴष्ट््ये 

अनुक्र तपऴीऱ तपऴीऱाळर साांगणे 

A. प्रकल्पाच ेस्ळरूप प्रस्तापलत जानकाऩूय लाऱू उत्खनन (गौण खननज) 

B. प्रकल्पाचा आकार 
1. खाण षेत्र 0.20 शेक्टय 
2. प्रस्तापलत उत्ऩादन षभता 707 ब्राव/ लऴव 
C स्थान तपऴीऱ 

1. गाल जानकाऩूय 
2. तशवीर लाळी 
3. श्जल्शा उस्भानाफाद 

4. याज्म भशायाष्र 

5. अषाांळ येखाांळ Sr. No Latitude “N” Longitude “E” 

1  18°39'27.88"N  75°40'38.20"E 

2  18°39'24.39"N  75°40'34.63"E 

3  18°39'25.01"N  75°40'33.85"E 

4  18°39'28.51"N  75°40'37.42"E 
 



ऺेत्राचा प्रस्तावळत ळालू उत्खनन प्रकल्प 0.45 हेक्टर. जानकापूर गाळ, तहसीऱ - ळाऴी, जजल्हा- उस्मानाबाद, राज्य- 

महाराष्ट्र. 

काययकारी साराांऴ 
 

6. टोऩीळीट क्रभाांक 47N/ 14/ NW 

D ऺेत्राची पयायळरण सेटटांग्ज 

1. नदी / ऩाण्माि ेळयीय कोऱळािे षेत्र शा स्लत् ऩाण्माि े ळयीय म्शणजेि नदी-भाांजया 
नदीिा बाग आशे, अभ्माव भांडऱाभध्मे भाांजयीच्मा नदीच्मा 
अनेक श्रद्धाांजरीशी उऩरब्ध आशेत. 

2. जलऱि ेळशय / ळशय / गाल वलावत जलऱिे गाल: खाण षेत्राऩावून दक्षषण लेस्टकडे 1.7 

कक.भी. अांतयालय जानकाऩूय. 
3. जलऱि ेयेल्ले स्टेळन प्रकल्ऩ स्थानाऩावून एवईडीयेक्ळनभध्मे ane~..3२ कक.भी. 

अांतयालय लनेलाडी येरले स्टेळन जलऱि ेयेल्ले स्टेळन आशे. 

4. जलऱि ेपलभानतऱ उस्भानाफाद पलभानतऱ, दक्षषण ऩूलेकड े71.4 ककभी. 
5. याज्म वीभा कोणतीशी याज्म वीभा प्रकल्ऩ वाइटभधनू जात नाशी 
6. बूकां ऩाि ेषेत्र पलबाग - II 

(वलावत कभी वकक्रम) शा वलावत कभी वकक्रम बूकां ऩािा पलबाग 

अवल्मािे म्शटरे जाते. 
D खचय तपऴीऱ 

1. एकूण प्रकल्ऩ ककां भत रु. 40,69,128/- 

2. ईएभऩी खिव रु 75,000/- 

3. वीईआय ककां भत रु 50,000/- 

E प्रकल्पाची आळश्यकता 
1. प्रस्तापलत ऩाण्मािी 

आलचमकता 
2.0 केएरडी 

2. इांधन आलचमक आलचमक नाशी 
3. भनुष्मफऱाांिी आलचमकता 08 (कुळर आणण अकुळर व्मक्ती) 
E प्रकल्प ळणयन 

1. योजगाय ननसभवती 8 

2. ऩाण्मािी भागणी 2.0 केएरडी (0.0.3: घयगुती, 0.7 धऱू दडऩळाशी आणण 1.0: 

दशयला ऩट्टटा)) 
3. लीज आलचमक पलजेिी आलचमकता नाशी 
4. भळीन / उऩकयणे कुदऱ, टागायी 
5. वाांडऩाणी घयातीर किया ऩाणी, भोफाइर टॉमरेटभध्मे वोडणे 

6. घन किया केलऱ घयगुती घनकिया, किया वोमाफीनभध्मे टाकरा जातो. 
7. लषृायोऩण 330 झाड े(0.33 शेक्टय षेत्र) 



ऺेत्राचा प्रस्तावळत ळालू उत्खनन प्रकल्प 0.45 हेक्टर. जानकापूर गाळ, तहसीऱ - ळाऴी, जजल्हा- उस्मानाबाद, राज्य- 

महाराष्ट्र. 

काययकारी साराांऴ 
 

8. खाण ऩद्धत कास्ट, भॎन्मुअर आणण ददलवािी लेऱ पक्त उघडा 
9. जभीन भारकी वयकाय जभीन 

10. जसभन लाऩय एकूण खाणीमोग्म षेत्र खोदरे जाईर  

 



ऺेत्राचा प्रस्तावळत ळालू उत्खनन प्रकल्प १. Ha हेक्टर. कवपऱापुरी -१ गाळ, तहसीऱ - परंडा, जिल्हा- उस्मानाबाद, राज्य- 

महाराष्ट्र 

काययकारी सारांऴ 

 

काययकारी सारांऴ  

 

1. पररचय:  

कपऩराऩुयी लाऱू उत्खनन षेत्र उस्भानाफाद, तशवीर-ऩयाांडा जिल्शा मेथे आशे. शे कपऩरऩुयीमात खवया 
नां. 41 आणण 42 च्मा एवई ददळरेा आशे. कननयी ऩरयवय कपऩरऩुयी गालच्मा दक्षषणेव 

वीनेयीलयफेडलय आशे. शे षेत्र कपऩरऩुयी ते कपऩराऩुयी जहशरेि योड भागे िाता मेत ेआणण शे अांतय 
ऩूलेव वुभाये 0.4 ककभी अांतयालय आशे. उन्शाऱा / दशलाऱा तवेच ऩालवाळ्मावश मा षेत्राचे शलाभान 

उष्णकदिफांधीम आशे. बाडतेत्त्लालय अवरेल्मा बागाभध्मे (नदीकाठी) लाऱू उत्खनन कयण्माच्मा 
फामोऩेस्िकास्ि ऩद्धतीने (लाढलरेरे) खणरे िाईर. 

बाडऩेट्िीच्मा षेत्राभध्मे उऩरब्ध अवरेल्मा लाऱूचे प्रभाण भोिण्मावाठी काशी खड्ड े(भामननांग रीि 

भांिूय झाल्मानांतय) नदीकाठ ळोधरा िाईर. तथापऩ त्मा अनुऴांगान ेवुभाये 2120 ब्राव/ लऴष लाऱूचा 
अांदािे अांदाि त्मा बागात उऩरब्ध आशे. 

भामननांग प्रॎन आणण प्रोगे्रसवहश भाईन क्रोिय प्रॎनरा डीिीएभ वयकायने भान्मता ददरी आशे. 

भशायाष्राचा. खाण मोिनेची आणण प्रगतीळीर खाण फांद कयण्माच्मा मोिनेची प्रत वांरग्न - I म्शणून 

िोडरी गेरी आशे. 

    

टेबऱ 1: प्रकल्प साइटची ठलक ळैशऴष्ट््ये  

अनुक्र तपऴीऱ तपऴीऱाळर सांगणे 

A. प्रकल्पाच ेस्ळरूप प्रस्तापलत कपऩराऩुयीवांद कोनयी (गौण खननि) 

B. प्रकल्पाचा आकार 
1. खाण षेत्र 1.2 शेक्िय 
2. प्रस्तापलत उत्ऩादन षभता 2120 ब्राव/ लऴष 
C स्थान तपऴीऱ 

1. गाल Kapilapuri 

2. तशवीर ऩयाांडा 
3. जिल्शा उस्भानाफाद 

4. याज्म भशायाष्र 

5. अषाांळ येखाांळ अनुक्र अषाांळ येखाांळ 

1  18°12'18.07"N  75°26'36.00"E 

2  18°12'9.20"N  75°26'29.47"E 



ऺेत्राचा प्रस्तावळत ळालू उत्खनन प्रकल्प १. Ha हेक्टर. कवपऱापुरी -१ गाळ, तहसीऱ - परंडा, जिल्हा- उस्मानाबाद, राज्य- 

महाराष्ट्र 

काययकारी सारांऴ 

 

3  18°12'6.63"N  75°26'24.91"E 

4  18°12'6.18"N  75°26'21.17"E 

5  18°12'6.83"N  75°26'21.08"E 

6  18°12'7.29"N  75°26'24.68"E 

7  18°12'9.73"N  75°26'29.03"E 

8  18°12'18.40"N  75°26'35.42"E 
 

6. िोऩीळीि क्रभाांक 47N/ 8 

D ऺेत्राची पयायळरण सेटटगं्ि 

1. नदी / ऩाण्माच ेळयीय कोऱळाचे षेत्र शा स्लत् ऩाण्माच ेळयीय म्शणिे वीना नदीचा बाग 

आशे. तेथे वीनाईव नदीच्मा खांडणीचे अनेक बाग आशेत िे 

अभ्माव षेत्रात उऩरब्ध आशेत. 

2. िलऱच ेळशय / ळशय / गाल वलाषत िलऱचे गाल: खाण षेत्राच्मा दक्षषणेकडच्मा ददळनेे 0.67 

कक.भी.च्मा अांतयालय कपऩराऩुयीव. 

3. िलऱच ेयेल्ले स्िेळन वलाषत िलऱचे येल्ल े स्िेळन प्रकल्ऩ वाइिऩावून 

एवडब्ल्मूयेक्ळनभध्मे .0 १२.० कक.भी. अांतयालय म्शैवगालयेरले 
स्िेळन आशे. 

4. िलऱच ेपलभानतऱ उस्भानाफाद पलभानतऱ, दक्षषण ऩूलेकड े65 ककभी 
5. याज्म वीभा कोणतीशी याज्म वीभा प्रकल्ऩ वाइिभधनू िात नाशी 
6. बूकां ऩाच ेषेत्र षेत्र – II  

(वलाषत कभी वकक्रम) शा वलाषत कभी वकक्रम बूकां ऩाचा पलबाग 

अवल्माचे म्शिरे िाते. 
D खचय तपऴीऱ 

1. एकूण प्रकल्ऩ ककां भत रु.  67,81,880/- 

2. ईएभऩी खचष रु. 85,000/- 

3. वीईआय ककां भत रु. 50,000/- 

E प्रकल्पाची आळश्यकता 
1. प्रस्तापलत ऩाण्माची 

आलश्मकता 
2.75 केएरडी 

2. इांधन आलश्मक आलश्मक नाशी 
3. भनुष्मफऱाांची आलश्मकता 08 (कुळर आणण अकुळर हमक्ती) 
E प्रकल्प ळणयन 

1. योिगाय ननसभषती 8 

2. ऩाण्माची भागणी 2.75 केएरडी (0.25: घयगुती, 1.5 धऱू दडऩळाशी आणण 1.0: 

दशयला ऩट्िा) 



ऺेत्राचा प्रस्तावळत ळालू उत्खनन प्रकल्प १. Ha हेक्टर. कवपऱापुरी -१ गाळ, तहसीऱ - परंडा, जिल्हा- उस्मानाबाद, राज्य- 

महाराष्ट्र 

काययकारी सारांऴ 

 

3. लीि आलश्मक पलिेची आलश्मकता नाशी 
4. भळीन / उऩकयणे कुदऱ, िागायी 
5. वाांडऩाणी घयातीर कचया ऩाणी, भोफाइर िॉमरेिभध्मे वोडणे 

6. घन कचया केलऱ घयगुती घनकचया, कचया वोमाफीनभध्मे िाकरा िातो. 
7. लषृायोऩण 390 झाड े(0.39 शेक्िय षेत्र) 

8. खाण ऩद्धत कास्ि, भॎन्मुअर आणण ददलवाची लेऱ पक्त उघडा 
9. िभीन भारकी वयकाय िभीन 

10. िसभन लाऩय एकूण खाणीमोग्म षेत्र खोदरे िाईर  

******* 

 



सेत्राचा प्रस्तावळत ळालू उत्खनन प्रकल्ऩ १.२० षेक्टर. खडकी गाळ, तषशीऱ - कलंब, जिल्षा- उस्मानाबाद, 

राज्य- मषाराष्ट्र. 

कार्यकारी साराांव 

 

कार्यकारी साराांव  

 

1. पररचर्:  

खडकी ळालू उत्खनन सेत्र उस्मानाबाद, मषाराष्ट्रातीऱ तषशीऱ- कलंब जिल्षा येथे आषे. त े

उस्मानाबाद ऴषराच्या उत्तरेकडीऱ खशरा क्र. 35 35, 36, 37, 39. येथे आषे. खणकी गाळ खडकीच्या 
उत्तरेकड ेमांिरा नदीच्या ऩऱंगाळर आषे. षा ऩररशर मोषरा रोड ळरून िळलऩाश is.२२ कक.मी. अतंराळर 
आषे. उन्षाला/ हषळाला तशेच ऩाळशाळ्याशष या सेत्राचे षळामान उष्ट्णकहटबंधीय आषे. ऱीि सेत्रात 

(नदीकाठी) उऩऱब्ध रेती उत्खननच्या ओऩनकास्ट ऩद्धतीने खाण घाऱणे (ळाढळणे) करणे आळश्यक 

आषे. 

ऱीि सेत्रामध्ये उऩऱब्ध अशऱेल्या ळालूचे प्रमाण मोिण्याशाठी काषी खाणऩट्टट्टया (मायननगं ऱीि 

मंिूर झाल्यानंतर) नदी बेडचा ऴोध घेतऱा िाईऱ. तथावऩ त्या अनुवंगान ेशुमारे 2120 ब्राश/ ळवष 
ळालूचा अदंािे अदंाि त्या भागात उऩऱब्ध आषे. 

मायननगं प्ऱॎन आणण प्रोगे्रसशव्ष माइन क्ऱोिर प्ऱॎनऱा डीिीएम शरकारन े मान्यता हदऱी आषे. 

मषाराष्ट्राचा. खनन योिनेची प्रत आणण प्रगतीऴीऱ खाण बंद करण्याच्या योिनेची शंऱग्नता शंऱग्न 

आषे - I 

Table1: प्रकल्प साइटची ठळक ऴैशवष्ट्रे् 

अनुक्र तपवील तपवीलाऴर साांगणे 

A. प्रकल्पाचे स्ऴरूप प्रस्तावळत खडकी ळालू उत्खनन (गौण खननि)  

B. प्रकल्पाचा आकार 
1. खाण सेत्र 1.20 षेक्टर 
2. प्रस्तावळत उत्ऩादन समता 2120 ब्राश/ ळवष 
C स्थान तपवील 

1. गाळ खडकी 
2. तषशीऱ कलंब 

3. जिल्षा उस्मानाबाद 

4. राज्य मषाराष्ट्र 

5. असांऴ रेखांऴ अनुक्र असांऴ रेखांऴ 



सेत्राचा प्रस्तावळत ळालू उत्खनन प्रकल्ऩ १.२० षेक्टर. खडकी गाळ, तषशीऱ - कलंब, जिल्षा- उस्मानाबाद, 

राज्य- मषाराष्ट्र. 

कार्यकारी साराांव 

 

1  18°34'21.13"N  76° 3'16.99"E 

2  18°34'24.47"N  76° 3'3.80"E 

3  18°34'25.40"N  76° 3'4.08"E 

4  18°34'22.07"N  76° 3'17.26"E 
 

6. टोऩीऴीट क्रमांक 56B/2  

D क्षेत्राची पर्ायऴरण सेटटांग्ज 

1. नदी / ऩाण्याचे ऴरीर कोलऴाचे सेत्र षा स्ळत् ऩाण्यातीऱ भाग म्षणिेच नदी-
मांिरा नदीचा भाग आषे, अभ्याश सेत्रात मांिरा नदीच्या 
अनेक श्रद्धांिऱीषी उऩऱब्ध आषेत. 

2. िळलच ेऴषर / ऴषर / 
गाळ 

िळलचे गाळ: खडकी षे खाणकाम सेत्राऩाशून दक्षसणेकड े

१.०० कक.मी. अतंराळर आषे. 

3. िळलच ेरेल्ळे स्टेऴन शळाषत िळलचे रेल्ळे स्टेऴन प्रकल्ऩस्थलाऩाशून दक्षसण 

हदऴने.े २२.50० कक.मी. अतंराळर कलंब रेल्ळ ेस्टेऴन आषे. 

4. िळलच ेवळमानतल उस्मानाबाद वळमानतल दक्षसणेकड े32.50 ककमी 
5. राज्य शीमा कोणतीषी राज्य शीमा प्रकल्ऩ शाइटमधनू िात नाषी 
6. भूकंऩाचे सेत्र वळभाग - III 

(मध्यम) 

षा मध्यम भूकंऩाचा वळभाग अशल्याचे म्षटऱे िात.े 

D खचय तपवील 

1. 

 

एकूण प्रकल्ऩ ककंमत रु. 67,81,880/- 

E प्रकल्पाची आऴश्र्कता 
1. प्रस्तावळत ऩाण्याची 

आळश्यकता 
1.74 केएऱडी 

2. इंधन आळश्यक आळश्यक नाषी 
3. मनुष्ट्यबलांची आळश्यकता 08 (कुऴऱ आणण अकुऴऱ व्यक्ती) 

 



सेत्राचा प्रस्तावळत ळालू उत्खनन प्रकल्ऩ 0.75 षेक्टर. ऱखनगाळ गाळ, तषशीऱ - ळाऴी, जिल्षा- उस्मानाबाद, 

राज्य- मषाराष्ट्र 

कार्यकारी साराांव 

 

कार्यकारी साराांव  

 

1. पररचर्:  

ऱाखनगाळ ळालू उऩशागराचा ऩररशर तषशीऱ-ळाऴी जिल्षा-उस्मानाबाद, मषाराष्ट्रात आषे. त े

उस्मानाबाद ऴषराच्या एनएनडब्लल्यूच्या ददऴनेे ,338, 339, 340, 341, 345, 346, 347, 348, 349, 

350, 351 ळर आषे. ऱाखणगाळ गाळच्या उत्तरेकड ेमाांिरी नदीच्या काठाळर षा ऩररशर आषे. षा ऩररशर 
कल्ऱम रोड येथनू िाता येत े ळ दक्षसणेकडे अांदािे 2.02 ककमी आषे. उन्षाला / दषळाला तशेच 

ऩाळशाळ्याशष या सेत्राचे षळामान उष्ट्णकदटबांधीय आषे. ऱीि सेत्रात उऩऱब्लध अशऱेल्या ळालूच े

(नदीकाठी) खाणकाम (ओऩनकास्ट) ऩद्धतीने खोदऱे िाईऱ (ळाढवळऱे िाईऱ). 

ऱीि सेत्रामध्ये उऩऱब्लध अशऱेल्या ळालूचे प्रमाण मोिण्याशाठी काषी खाणऩट्टट्टया (मायननांग ऱीि 

मांिूर झाल्यानांतर) नदी बेडचा ऴोध घेतऱा िाईऱ. तथावऩ, त्या सेत्रामध्ये अांदािे 795 ब्राश / ळवष ळालू 

उऩऱब्लध अशल्याचा अांदाि आषे. 

मायननांग प्ऱॎन आणण प्रोगे्रसशव्ष माइन क्ऱोिर प्ऱॎनऱा डीिीएम शरकारन े मान्यता ददऱी आषे. 

मषाराष्ट्राचा. खाण योिनेची आणण प्रगतीऴीऱ खाण बांद करण्याच्या योिनेची प्रत शांऱग्न - I म्षणून 

िोडऱी गेऱी आषे. 

Table1: प्रकल्प साइटची ठळक ऴैशवष्ट्रे् 

अनुक्र तपवील तपवीलाऴर साांगणे 

A. प्रकल्पाचे स्ऴरूप प्रस्तावळत ऱखनगाळ ळालू उत्खनन (गौण खननि) 

B. प्रकल्पाचा आकार 
1. खाण सेत्र 0.75 षेक्टर 
2. प्रस्तावळत उत्ऩादन समता 795 ब्राश / ळवष 
C स्थान तपवील 

1. गाळ ऱखनगाळ 

2. तषशीऱ ळाऴी 
3. जिल्षा उस्मानाबाद 

4. राज्य मषाराष्ट्र 

5. असाांऴ रेखाांऴ अनुक्र असाांऴ रेखाांऴ 

1  18°39'28.88"N  75°47'4.57"E 

2  18°39'24.96"N  75°47'6.91"E 

3  18°39'19.87"N  75°47'8.98"E 



सेत्राचा प्रस्तावळत ळालू उत्खनन प्रकल्ऩ 0.75 षेक्टर. ऱखनगाळ गाळ, तषशीऱ - ळाऴी, जिल्षा- उस्मानाबाद, 

राज्य- मषाराष्ट्र 

कार्यकारी साराांव 

 

4  18°39'17.58"N  75°47'10.85"E 

5  18°39'15.68"N  75°47'13.80"E 

6  18°39'16.07"N  75°47'14.10"E 

7  18°39'17.97"N  75°47'11.16"E 

8  18°39'20.13"N  75°47'9.41"E 

9  18°39'25.17"N  75°47'7.39"E 

10  18°39'29.14"N  75°47'5.00"E 
 

6. टोऩीऴीट क्रमाांक 47N/14  

D क्षेत्राची पर्ायऴरण सेटटांग्ज 

1. नदी / ऩाण्याचे ऴरीर कोलऴाचे सेत्र षा स्ळत् ऩाण्यातीऱ भाग म्षणिेच नदी-
माांिरा नदीचा भाग आषे, अभ्याश सेत्रात माांिरा नदीच्या 
अनेक श्रद्धाांिऱीषी उऩऱब्लध आषेत. 

2. िळलच ेऴषर / ऴषर / 
गाळ 

िळलचे गाळ: खाण सेत्राऩाशून दक्षसणेकडे ऱखनगाळ 0.80 

कक.मी. अांतराळर आषे.   

3. िळलच ेरेल्ळे स्टेऴन शळाषत िळलचे रेल्ळे स्टेऴन प्रकल्ऩस्थलाऩाशून एशई 

ददऴने े~ 41.50 कक.मी. अांतराळर कलांब रेल्ळ ेस्टेऴन आषे. 

4. िळलच ेवळमानतल उस्मानाबाद वळमानतल एश.एश.ई. कड े50.10 ककमी 
5. राज्य शीमा कोणतीषी राज्य शीमा प्रकल्ऩ शाइटमधनू िात नाषी 
6. भूकां ऩाचे सेत्र वळभाग - III 

(मध्यम) 

षा मध्यम भूकां ऩाचा वळभाग अशल्याचे म्षटऱे िात.े 

D खचय तपवील 

1. 

 

एकूण प्रकल्ऩ ककां मत रु.25, 43, 205/- 

E प्रकल्पाची आऴश्र्कता 
1. प्रस्तावळत ऩाण्याची 

आळश्यकता 
3.33 केएऱडी 

2. इांधन आळश्यक  आळश्यक नाषी 
3. मनुष्ट्यबलाांची आळश्यकता 08 (कुऴऱ आणण अकुऴऱ व्यक्ती) 

 



षेत्राचा प्रस्तावलत लाऱू उत्खनन प्रकल्ऩ 2.16 शेक्टय. ऩॊढयलाडी गाल, तशवीर - ऩयॊडा, जिल्शा-उस्भानाफाद, याज्म- भशायाष्ट्र 

कार्यकारी साराांव 

 

कार्यकारी साराांव  

 

1. पररचर्:  

ऩॊढयलाडी लाऱू उत्खनन षेत्र उस्भानाफाद, भशायाष्ट्रातीर तशवीर- ऩयाॊडा जिल्शा मेथे आशे. शे 

उस्भानाफाद ळशयाच्मा ऩूलव ऩूलेकड ेखवया क्रभाॊक 89, 88, 62, 64, 1, 7, 12 आणण 66 मेथे आशे. 

उत्खनन षेत्र खयैी नदीच्मा ऩरॊगालय, ऩॊढयलाडी गालच्मा ऩूलव ददळरेा आशे. शा बाग एवएच 143 

ऩावून उत्तय ऩजचचभेकडे 12 ककभी अॊतयालय आशे. उन्शाऱा / दशलाऱा तवेच ऩालवाळ्मावश मा षेत्राच े

शलाभान उष्ट्णकदटफॊधीम आशे. रीि षेत्रात (नदीकाठी) उऩरब्ध येती उत्खननच्मा ओऩनकास्ट 

ऩद्धतीन ेखाण घारणे (लाढलणे) कयणे आलचमक आशे. 

रीि षेत्राभध्मे उऩरब्ध अवरेल्मा लाऱूच ेप्रभाण भोिण्मावाठी काशी खाणऩट्टट्टमा (भामननॊग रीि 

भॊिूय झाल्मानॊतय) नदी फेडचा ळोध घेतरा िाईर. ऩयॊत ुत्मा अनुऴॊगाने वुभाये 2290 ब्राव / अन्नभ 

लाऱूचा अॊदािे अॊदाि त्मा बागात उऩरब्ध आशे. 

भामननॊग प्रॎन आणण प्रोगे्रसवव्श भाईन क्रोिय प्रॎनरा डीिीएभ वयकायने भान्मता ददरी आशे. 

भशायाष्ट्राचा. खाण मोिनेची आणण प्रगतीळीर खाण फॊद कयण्माच्मा मोिनेची प्रत वॊरग्न - I म्शणून 

िोडरी गेरी आशे. 

2.  प्रकल्प साइटची ठळक ऴैशवष्ट्रे् 

अनुक्र तपवील तपवीलाऴर साांगणे 

A. प्रकल्पाच ेस्ऴरूप प्रस्तावलत ऩॊढयलाडी लाऱू उत्खनन (गौण खननि) 

B. प्रकल्पाचा आकार 
1. खाण षेत्र 2.16 शेक्टय 
2. प्रस्तावलत उत्ऩादन षभता 2290 ब्राव / लऴव 
C स्थान तपवील 

1. गाल ऩॊढयलाडी 
2. तशवीर ऩयाॊडा 
3. जिल्शा उस्भानाफाद 

4. याज्म भशायाष्ट्र 

5. अषाॊळ येखाॊळ अनुक्र. अक्ाांव रेखाांव 

1  18°30'45.69"N  75°22'7.87"E 

2  18°30'51.29"N  75°22'6.72"E 



षेत्राचा प्रस्तावलत लाऱू उत्खनन प्रकल्ऩ 2.16 शेक्टय. ऩॊढयलाडी गाल, तशवीर - ऩयॊडा, जिल्शा-उस्भानाफाद, याज्म- भशायाष्ट्र 

कार्यकारी साराांव 

 

3  18°30'58.31"N  75°22'6.24"E 

4  18°31'10.35"N  75°22'0.40"E 

5  18°31'9.90"N  75°21'59.59"E 

6  18°30'58.07"N  75°22'5.35"E 

7  18°30'51.17"N  75°22'5.80"E 
 

6. टोऩीळीट क्रभाॊक 47 N/06 

D क्ेत्राची पर्ायऴरण सेटटांग्ज 

1. नदी / ऩाण्माच ेळयीय उत्खनन षेत्र स्लत् ऩाण्माच्मा ळयीयाचा बाग आशे अथावत नदी-
खयैी. 

2. िलऱच ेळशय / ळशय / गाल वलावत िलऱच ेगाल: रीझ बागाऩावून एवई ददळनेे ऩॊढेयलाडी 1.5 

कक.भी. अॊतयालय आशे.   

3. िलऱच ेयेल्ले स्टेळन प्रोिेक्ट वाइटऩावून एवडब्ल्म ूददळनेे W 38.0 कक.भी. अॊतयालय 
ऩोपराि येल्ले स्टेळन िलऱचे येल्ले स्टेळन आशे. 

4. िलऱच ेवलभानतऱ ऩुणे वलभानतऱ, ऩजचचभेव 150 ककभी. 
5. याज्म वीभा कोणतीशी याज्म वीभा प्रकल्ऩ वाइटभधनू िात नाशी 
6. बूकॊ ऩाचा षेत्र षेत्र – III 

 

E खचय तपवील 

1. 

 
      एकूण प्रकल्ऩ ककॊ भत रुऩमे. 7325710/- 

F प्रकल्पाची आऴश्र्कता 
1. प्रस्तावलत ऩाण्माची 

आलचमकता 
6.0 केएरडी 

(Wat   ऩाण्माची आलचमकता घयगुतीवाठी 1.0 केएरडी आणण ऩाणी 
सळॊऩडण्मावाठी 4.0 केएरडी ऩाण्माची टॉकय ल लषृायोऩणवाठी 1 

केएरडीद्लाये ऩूणव केरी िाईर. 

2. इॊधन आलचमक आलचमक नाशी 
3. भनुष्ट्मफऱाॊची आलचमकता 20 (कुळर आणण अकुळर व्मक्ती) 

 



षेत्राचा प्रस्तावलत लाऱू उत्खनन प्रकल्ऩ 0.45 शेक्टय. ऩाया गाल, तशवीर - लाळी, जिल्शा- उस्भानाफाद, याज्म- 

भशायाष्ट्र 

कार्यकारी साराांव 

 

 

कार्यकारी साराांव 

 

1. पररचर्:  

ऩॎया लाऱू उत्खनन षेत्र उस्भानाफाद, भशायाष्ट्रातीर तशवीर-लाळी जिल्शा मेथे आशे. शे उस्भानाफाद 

ळशयाच्मा एनडब्लल्मू ददळरेा खवया क्र., 38, 39, 40, 41, 42, 70, 74, 75, 86, 159, 160 लय आशे. ऩाया 
गालच्मा उत्तयेकड ेभाांियी नदीच्मा खाटेलय आशे. . शा ऩरयवय पकयाफाद-नांदयू योड मेथनू वुरब आशे 

आणण शे अांतय ऩजचचभेकडे 0.60 ककभी आशे. उन्शाऱा / दशलाऱा तवेच ऩालवाळ्मावश मा षेत्राचे शलाभान 

उष्ट्णकदटफांधीम आशे. रीि षेत्रात उऩरब्लध अवरेल्मा लाऱूचे (नदीकाठी) खाणकाभ (ओऩनकास्ट) 

ऩद्धतीन ेखोदरे िाईर (लाढवलरे िाईर). 

रीि षेत्राभध्मे उऩरब्लध अवरेल्मा लाऱूचे प्रभाण भोिण्मावाठी काशी खाणऩट्टट्टमा (भामननांग रीि 

भांिूय झाल्मानांतय) नदी फेडचा ळोध घेतरा िाईर. तथावऩ त्मा अनुऴांगाने वुभाये 636 ब्राव /लऴष लाऱूचा 
अांदािे अांदाि त्मा बागात उऩरब्लध आशे. 

भामननांग प्रॎन आणण प्रोगे्रसवव्श भाईन क्रोिय प्रॎनरा डीिीएभ वयकायने भान्मता ददरी आशे. 

भशायाष्ट्राचा. खनन मोिनेची प्रत आणण प्रगतीळीर खाण फांद कयण्माच्मा मोिनेची वांरग्नता वांरग्न 

आशे – I 

टेबल 1: प्रकल्प साइटची ठळक ऴैशवष्ट्रे्  

अनुक्र तपवील तपवीलाऴर साांगणे 

A. प्रकल्पाचे स्ऴरूप प्रस्तावलत ऩॎया लाऱू उत्खनन (गौण खननि) 

B. प्रकल्पाचा आकार 
1. खाण षेत्र 0.45 शेक्टय 
2. प्रस्तावलत उत्ऩादन षभता 636 ब्राव /लऴष 
C स्थान तपवील 

1. गाल ऩया 
2. तशवीर लाळी 
3. जिल्शा उस्भानाफाद 

4. याज्म भशायाष्ट्र 

5. अषाांळ आणण येखाांळ अनुक्र अषाांळ येखाांळ 



षेत्राचा प्रस्तावलत लाऱू उत्खनन प्रकल्ऩ 0.45 शेक्टय. ऩाया गाल, तशवीर - लाळी, जिल्शा- उस्भानाफाद, याज्म- 

भशायाष्ट्र 

कार्यकारी साराांव 

 

 

1  18°39'21.40"N  75°49'8.41"E 

2  18°39'21.18"N  75°48'58.18"E 

3  18°39'21.67"N  75°48'58.17"E 

4  18°39'21.89"N  75°49'8.41"E 
 

6. टोऩीळीट क्रभाांक 47N/14  

D क्षेत्राची पर्ायऴरण सेटटांग्ज 

1. नदी / ऩाण्माचे ळयीय कोऱळाचे षेत्र शा स्लत् ऩाण्मातीर बाग म्शणिेच नदी-
भाांिया नदीचा बाग आशे, अभ्माव षेत्रात भाांिया नदीच्मा 
अनेक श्रद्धाांिरीशी उऩरब्लध आशेत. 

2. िलऱचे ळशय / ळशय / गाल वलाषत िलऱचे गाल: खाण षेत्राऩावून एवच्मा ददळनेे ऩॎया शे 

2.20 कक.भी. अांतयालय आशे. 

3. िलऱचे येल्ले स्टेळन वलाषत िलऱचे येल्ले स्टेळन प्रकल्ऩस्थऱाऩावून एवएवई 

ददळने े~ 40.50 कक.भी. अांतयालय कऱांफ येल्ल ेस्टेळन आशे. 

4. िलऱचे वलभानतऱ उस्भानाफाद वलभानतऱ एव.एव.ई. कड े49.0 ककभी. 
5. याज्म वीभा कोणतीशी याज्म वीभा प्रकल्ऩ वाइटभधनू िात नाशी 
6. बूकां ऩाचा वलबाग वलबाग - III 

(भध्मभ) 

शा भध्मभ बूकां ऩाचा वलबाग अवल्माचे म्शटरे िात े

D खचय तपवील 

1. 

 

      एकूण प्रकल्ऩ ककां भत रु. 20,34,564/- 

E प्रकल्पाची आऴश्र्कता 
1. प्रस्तावलत ऩाण्माची 

आलचमकता 
2.20 केएरडी 

2. लीि आलचमक आलचमक नाशी 
3. भनुष्ट्मफऱाांची आलचमकता 08 (कुळर आणण अकुळर व्मक्ती) 

 



ऺेत्राचा प्रस्तावळत ळालू उत्खनन प्रकल्प 0.45 हेक्टर. पारेगाळ -१ गाळ, तहसीऱ - ळाऴी, जिल्हा- 
उस्मानाबाद, राज्य- महाराष्ट्र 

काययकारी साराांऴ 

 

 

काययकारी साराांऴ  

 

1. पररचय :  

ऩारेगाळ -१ ळालू उत्खनन सेत्र तषशीऱ-ळाऴी जिल्षा-उस्मानाबाद, मषाराष्ट्रात आषे. षे खशरा क्र. 191 

आणण 193 मधीऱ उस्मानाबाद ऴषराच्या एन.एन.डब्लल्यू. कड ेआषे. ऩराांगा -१ च्या उत्तरेकड ेमाांिरी 
नदीच्या काठाळर षा ऩररशर आषे. षाटोऱा आरडी येथनू िाण्यायोग्य आषे आणण एशई ददऴनेे षे अांतर 
शुमारे 1.10 ककमी आषे. उन्षाला / दषळाला तशेच ऩाळशाळ्याशष या सेत्राचे षळामान उष्ट्णदेऴीय आषे. 

ऱीि सेत्रात (नदीकाठी) उऩऱब्लध रेती उत्खननच्या ओऩनकास्ट ऩद्धतीने खाण घाऱणे (ळाढळणे) 

करणे आळश्यक आषे. 

ऱीि सेत्रामध्ये उऩऱब्लध अशऱेल्या ळालूचे प्रमाण मोिण्याशाठी काषी खाणऩट्टट्टया (मायननांग ऱीि 

मांिूर झाल्यानांतर) नदी बेडचा ऴोध घेतऱा िाईऱ. तथापऩ, त्या सेत्रामध्ये अांदािे 636 ब्राश / ळवष ळालू 

उऩऱब्लध अशल्याचा अांदाि आषे. 

मायननांग प्ऱॎन आणण प्रोगे्रसशव्ष माईन क्ऱोिर प्ऱॎनऱा डीिीएम शरकारन े मान्यता ददऱी आषे. 

मषाराष्ट्राचा. खाण योिनेची आणण प्रगतीऴीऱ खाण बांद करण्याच्या योिनेची प्रत शांऱग्न - I म्षणून 

िोडऱी गेऱी आषे.   
Table1: प्रकल्प साइटची ठलक ळैशऴष्ट््ये 

अनुक्र तपऴीऱ तपऴीऱाळर साांगणे 

A. प्रकल्पाचे स्ळरूप प्रस्तापळत ऩारेगाळ -१ ळालू उत्खनन (गौण खननि) 

B. प्रकल्पाचा आकार 
1. खाण सेत्र 0.45 षेक्टर 
2. प्रस्तापळत उत्ऩादन समता 636 ब्राश /ळवष 
C स्थान तपऴीऱ 

1. गाळ ऩारेगाळ -१ 

2. तषशीऱ ळाऴी 
3. जिल्षा उस्मानाबाद 

4. राज्य मषाराष्ट्र 

5. असाांऴ रेखाांऴ अनुक्र असाांऴ रेखाांऴ 



ऺेत्राचा प्रस्तावळत ळालू उत्खनन प्रकल्प 0.45 हेक्टर. पारेगाळ -१ गाळ, तहसीऱ - ळाऴी, जिल्हा- 
उस्मानाबाद, राज्य- महाराष्ट्र 

काययकारी साराांऴ 

 

 

1  18°40'14.63"N  75°41'32.14"E 

2  18°40'6.45"N  75°41'26.57"E 

3  18°40'6.67"N  75°41'26.11"E 

4  18°40'14.85"N  75°41'31.68"E 
 

6. टोऩीऴीट क्रमाांक 47N/10  

D ऺेत्राची पयायळरण सेटटांग्ि 

1. नदी / ऩाण्याचे ऴरीर कोलऴाचे सेत्र षा स्ळत् ऩाण्याच े भाग आषे म्षणिेच - 

माांिरा नदी, माांिरा नदीच्या अनेक श्रद्धाांिऱी आषेत, 

अभ्याश सेत्रात उऩऱब्लध आषेत.. 

2. िळलच े ऴषर / ऴषर / 

गाळ 

िळलचे गाळ: ऩरेगाळ -1 खाण सेत्राऩाशून एशईकड े 0.75 

कक.मी. अांतराळर आषे.   

3. िळलच ेरेल्ळे स्टेऴन शळाषत िळलचे रेल्ळे स्टेऴन प्रकल्ऩ स्थलाऩाशून दक्षसण 

ददऴने.े 47.50 कक.मी. अांतराळर बाशी रेल्ळ ेस्टेऴन आषे. 

4. िळलच ेपळमानतल उस्मानाबाद पळमानतल. 57. away० ककमी अांतराळर 
एनडब्लल्यू. 

5. राज्य शीमा कोणतीषी राज्य शीमा प्रकल्ऩ शाइटमधनू िात नाषी 
6. भूकां ऩाचा पळभाग पळभाग - III 

(मध्यम) 

षा मध्यम भूकां ऩाचा पळभाग अशल्याचे म्षटऱे िात.े 

D खचय तपऴीऱ 

1. 

 

एकूण प्रकल्ऩ ककां मत रु. 20,34, 564/- 

E प्रकल्पाची आळश्यकता 
1. प्रस्तापळत ऩाण्याची 

आळश्यकता 
2.0 केएऱडी 

2. ळीि आळश्यकता आळश्यक नाषी 
3. मनुष्ट्यबलाांची आळश्यकता 08 (कुऴऱ आणण अकुऴऱ व्यक्ती) 

 



ऺेत्राचा प्रस्तावळत ळालू उत्खनन प्रकल्प 0.45 हेक्टर. पारेगाळ -२ गाळ, तहसीऱ - ळाऴी, जिल्हा- उस्मानाबाद, 

राज्य- महाराष्ट्र 

काययकारी साराांऴ 

 

 

काययकारी साराांऴ  

 

1. पररचय:  

ऩारेगाळ -2 ळालू उत्खनन सेत्र उस्मानाबाद, मषाराष्ट्रातीऱ तषशीऱ-ळाऴी जिल्षा येथे आषे. षे 

उस्मानाबाद ऴषराच्या एनडब्लल्यू ददऴऱेा खशरा क्रमाांक 66, & 67 आणण. 68 येथे आषे. खणकाचा 
ऩररशर माांिरा नदीच्या ऩऱांगाळर, ऩरगाळ -२ गाळाच्या उत्तरेकड ेआषे. षाटोऱा रोड येथनू िळल िाणे 

ऴक्य आषे आणण ऩजचचमेकडे अांदािे 0.55 ककमी आषे. उन्षाला / दषळाला तशेच ऩाळशाळ्याशष या 
सेत्राचे षळामान उष्ट्णदेऴीय आषे. ऱीि सेत्रात उऩऱब्लध अशऱेल्या ळालूच े (नदीकाठी) खाणकाम 

(ओऩनकास्ट) ऩद्धतीने खोदऱे िाईऱ (ळाढवळऱे िाईऱ). 

ऱीि सेत्रामध्ये उऩऱब्लध अशऱेल्या ळालूचे प्रमाण मोिण्याशाठी काषी खाणऩट्टट्टया (मायननांग ऱीि 

मांिूर झाल्यानांतर) नदी बेडचा ऴोध घेतऱा िाईऱ. तथावऩ, त्या सेत्रामध्ये अांदािे 636 ब्राश / ळवष ळालू 

उऩऱब्लध अशल्याचा अांदाि आषे. 

मायननांग प्ऱॎन आणण प्रोगे्रसशव्ष माइन क्ऱोिर प्ऱॎनऱा डीिीएम शरकारन े मान्यता ददऱी आषे. 

मषाराष्ट्राचा. खाण योिनेची आणण प्रगतीऴीऱ खाण बांद करण्याच्या योिनेची प्रत शांऱग्न - I म्षणून 

िोडऱी गेऱी आषे. 

Table1: प्रकल्प साइटची ठलक ळैशऴष्ट््ये 

अनुक्र तपऴीऱ तपऴीऱाळर साांगणे 

A. प्रकल्पाचे स्ळरूप प्रस्तावळत ऩारेगाळ -२ ळालू उत्खनन (गौण खननि) 

B. प्रकल्पाचा आकार 
1. खाण सेत्र 0.45 षेक्टर 
2. प्रस्तावळत उत्ऩादन समता 636 ब्राश / ळवष 
C स्थान तपऴीऱ 

1. गाळ ऩारेगाळ -२ 

2. तषशीऱ Washi 

3. जिल्षा उस्मानाबाद  

4. राज्य मषाराष्ट्र 

5. असाांऴ रेखाांऴ अनुक्र असाांऴ रेखाांऴ 

1  18°40'14.68"N  75°43'0.87"E 



ऺेत्राचा प्रस्तावळत ळालू उत्खनन प्रकल्प 0.45 हेक्टर. पारेगाळ -२ गाळ, तहसीऱ - ळाऴी, जिल्हा- उस्मानाबाद, 

राज्य- महाराष्ट्र 

काययकारी साराांऴ 

 

 

2  18°40'10.57"N  75°42'51.58"E 

3  18°40'11.03"N  75°42'51.40"E 

4  18°40'15.14"N  75°43'0.68"E 
 

6. टोऩीऴीट क्रमाांक 47N/10  

D ऺेत्राची पयायळरण सेटटांग्ि 

1. नदी / ऩाण्याचे ऴरीर कोलऴाचे सेत्र षा स्ळत् ऩाण्यातीऱ भाग म्षणिेच नदी-
माांिरा नदीचा भाग आषे, अभ्याश सेत्रात माांिरा नदीच्या 
अनेक श्रद्धाांिऱीषी उऩऱब्लध आषेत. 

2. िळलच े ऴषर / ऴषर / 

गाळ 

िळलचे गाळ: खाण सेत्राऩाशून ऩारेगाळ -2 ऩूळेकड े 1.70 

कक.मी. अांतराळर आषे.   

3. िळलच ेरेल्ळे स्टेऴन शळाषत िळलच े रेल्ळे स्टेऴन प्रकल्ऩ स्थलाऩाशून दक्षसण 

ददऴने.े 46.50.0 कक.मी. अांतराळर बाशी रेल्ळे स्टेऴन आषे. 

4. िळलच ेवळमानतल उस्मानाबाद वळमानतल एश.ई. कड े56.50 ककमी. 
5. राज्य शीमा कोणतीषी राज्य शीमा प्रकल्ऩ शाइटमधनू िात नाषी 
6. भूकां ऩाचा वळभाग वळभाग - III 

(मध्यम) 

षा मध्यम भूकां ऩाचा वळभाग अशल्याचे म्षटऱे िात.े 

D खचय तपऴीऱ 

1. 

 

एकूण प्रकल्ऩ ककां मत रु. 20,34, 564/- 

E प्रकल्पाची आळश्यकता 
1. प्रस्तावळत ऩाण्याची 

आळचयकता 
2.00 केएऱडी 

2. ळीि आळचयकता आळचयक नाषी 
3. मनुष्ट्यबलाांची आळचयकता 08 (कुऴऱ आणण अकुऴऱ व्यक्ती) 

 



0.40० एचए ऺेत्राचा प्रस्तावळत ळालू उत्खनन प्रकल्प. परेळाडी गाळ, तहसीऱ - परंडा, जिल्हा-उस्मानाबाद, राज्य- महाराष्ट्र 

काययकारी सारांऴ 

 

काययकारी सारांऴ  

 

1.  पररचय:  

ऩायेलाडी लाऱू उत्खनन षेत्र उस्भानाफाद, भशायाष्ट्रातीर तशवीर- ऩयाांडा जिल्शा मेथे आशे. शे 

उस्भानाफाद ळशयाच्मा ऩूलव ऩूलेकड ेखवया क्रभाांक 67, 54, 57, 66, 58, 51, 50, 65 आणण & 64 

मेथे आशे. उत्खनन षेत्र नऱी नदीच्मा ऩरांगालय ऩयेलाडी गालच्मा एवडब्लल्म ू ददळरेा आशे. शा बाग 

एवएच 143 ऩावून उत्तय ऩजचचभ ददळनेे 16 कक.भी. अांतयालय आशे. उन्शाऱा / दशलाऱा तवेच 

ऩालवाळ्मावश मा षेत्राच े शलाभान उष्ट्णकदिफांधीम आशे. रीि षेत्रात (नदीकाठी) उऩरब्लध येती 
उत्खननच्मा ओऩनकास्ि ऩद्धतीने खाण घारणे (लाढलणे) कयणे आलचमक आशे. 

रीि षेत्राभध्मे उऩरब्लध अवरेल्मा लाऱूच ेप्रभाण भोिण्मावाठी काशी खाणऩट्टट्टमा (भामननांग रीि 

भांिूय झाल्मानांतय) नदी फेडचा ळोध घेतरा िाईर. तथापऩ त्मा अनुऴांगाने वुभाये 1131 ब्राव / लऴव 
लाऱूचा अांदािे अांदाि त्मा बागात उऩरब्लध अवल्माचे म्शिरे गेरे आशे. 

भामननांग प्रॅन आणण प्रोगे्रसवव्श भाईन क्रोिय प्रॅनरा डीिीएभ वयकायने भान्मता ददरी आशे. 

भशायाष्ट्राचा. खाण मोिनेची आणण प्रगतीळीर खाण फांद कयण्माच्मा मोिनेची प्रत वांरग्न - I म्शणून 

िोडरी गेरी आशे. 

Table1: प्रकल्प साइटची ठलक ळैशऴष्ट््ये 

अनुक्र तपऴीऱ तपऴीऱाळर सांगणे 

A. प्रकल्पाच ेस्ळरूप प्रस्तापलत ऩायेलाडी लाऱू उत्खनन (रघ ुखननि)  

B. प्रकल्पाचा आकार 
1. खाण षेत्र 0.40 शेक्िय 
2. प्रस्तापलत उत्ऩादन षभता 1131 ब्राव / लऴव 
C स्थान तपऴीऱ 

1. गाल ऩायेलाडी 
2. तशवीर ऩयाांडा 
3. जिल्शा उस्भानाफाद 

4. याज्म भशायाष्ट्र 

5. अषाांळ येखाांळ अनुक्र अऺांऴ रेखांऴ 

1  18°24'51.05"N  75°22'26.13"E 

2  18°24'57.52"N  75°22'26.83"E 

3  18°24'57.52"N  75°22'26.14"E 

4  18°24'51.05"N  75°22'25.45"E 
 



0.40० एचए ऺेत्राचा प्रस्तावळत ळालू उत्खनन प्रकल्प. परेळाडी गाळ, तहसीऱ - परंडा, जिल्हा-उस्मानाबाद, राज्य- महाराष्ट्र 

काययकारी सारांऴ 

 

6. िोऩीळीि क्रभाांक 47 N/07 

D ऺेत्राची पयायळरण सेटटगं्ि 

1. नदी / ऩाण्माच ेळयीय उत्खनन षेत्र स्लतः ऩाण्माच्मा ळयीयाचा बाग आशे अथावत नदी-
नारी. 

2. िलऱच ेळशय / ळशय / गाल वलावत िलऱचे गाल: ऩायेलाडी रीि षेत्राऩावून ऩूलेकडीर ददळरेा 
0.5 कक.भी. अांतयालय आशे. 

3. िलऱच ेयेल्ले स्िेळन प्रोिेक्ि वाइिऩावून एवडब्लल्म ूददळनेे W 35.0 कक.भी. अांतयालय 
ऩोपराि येल्ले स्िेळन िलऱचे येल्ले स्िेळन आशे. 

4. िलऱच ेपलभानतऱ ऩुणे पलभानतऱ, ऩजचचभेव 150 ककभी. 
5. याज्म वीभा कोणतीशी याज्म वीभा प्रकल्ऩ वाइिभधनू िात नाशी 
6. बूकां ऩाच ेषेत्र षेत्र – III 

 

D खचय तपऴीऱ 

1. 

 
      एकूण प्रकल्ऩ ककां भत रुऩमे. 3,618,069/- 

E प्रकल्पाची आळश्यकता 
1. प्रस्तापलत ऩाण्माची 

आलचमकता 
1.7 केएरडी 
 

2. इांधन आलचमक आलचमक नाशी 
3. भनुष्ट्मफऱाांची आलचमकता 20 (कुळर आणण अकुळर व्मक्ती) 

 



ऺेत्राचा प्रस्तावळत ळालू उत्खनन प्रकल्प 0.75 हेक्टर. ताांदऱूळाडी गाळ, तहसीऱ - परांडा, जिल्हा-उस्मानाबाद, राज्य- 

महाराष्ट्र. 

काययकारी साराांऴ 

 

 

काययकारी साराांऴ  

 

1. पररचय:  

ताांदरूलाडी लाऱू उत्खनन षेत्र उस्भानाफाद, भशायाष्ट्रातीर तशवीर - ऩयाांडा जिल्शा मेथे आशे. शे 

उस्भानाफाद ळशयाच्मा ऩूलव ऩूलेकड ेखवया क्रभाांक- 22, 29, 1411आणण 1415. लय आशे. उत्खनन 

षेत्र खयैी नदीच्मा ऩरांगालय, ताांदऱूलाडी गालच्मा ऩूलोत्तय ददळरेा आशे. शा बाग एवएच 143 ऩावून 

उत्तय ऩजचचभेकड े12 ककभी अांतयालय आशे. उन्शाऱा / दशलाऱा तवेच ऩालवाळ्मावश मा षेत्राच ेशलाभान 

उष्ट्णदेळीम आशे. रीि षेत्रात उऩरब्ध अवरेल्मा लाऱूचे (नदीकाठी) खाणकाभ (ओऩनकास्ट) 

ऩद्धतीन ेखोदरे िाईर (लाढवलरे िाईर). 

रीि षेत्राभध्मे उऩरब्ध अवरेल्मा लाऱूच ेप्रभाण भोिण्मावाठी काशी खाणऩट्टट्टमा (भामननांग रीि 

भांिूय झाल्मानांतय) नदी फेडचा ळोध घेतरा िाईर. ऩयांत ु त्मा अनुऴांगान ेअांदािे 2650 ब्राव / लऴव 
लाऱूचा अांदािे अांदाि त्मा बागात उऩरब्ध आशे. 

खाण मोिना आणण ऩुयोगाभी खाण फांद कयण्माची मोिना डीिीएभ वयकायन ेभान्मता ददरी आशे. 

भशायाष्ट्राचा. खाण मोिना ल प्रगतळीर खाण फांद शोण्माची प्रत अनुरग्नक १ 

Table1: प्रकल्प साइटची ठलक ळैशऴष्ट््ये 

अनुक्र तपऴीऱ तपऴीऱाळर साांगणे 

A. प्रकल्पाच ेस्ळरूप प्रस्तावलत ताांडुरलाडी लाऱू उत्खनन (गौण खननि)  

B. प्रकल्पाचा आकार 
1. खाण षेत्र 0.75 शेक्टय 
2. प्रस्तावलत उत्ऩादन षभता 2650 ब्राव / लऴव 
C स्थान तपऴीऱ 

1. गाल ताांदऱुलाडी 
2. तशवीर ऩयाांडा 
3. जिल्शा उस्भानाफाद 

4. State भशायाष्ट्र 

5. अषाांळ येखाांळ अनुक्र अषाांळ येखाांळ 

1  18°30'45.69"N  75°22'7.87"E 

2  18°30'51.29"N  75°22'6.72"E 

3  18°30'58.31"N  75°22'6.24"E 

4  18°31'10.35"N  75°22'0.40"E 

5  18°31'9.90"N  75°21'59.59"E 



ऺेत्राचा प्रस्तावळत ळालू उत्खनन प्रकल्प 0.75 हेक्टर. ताांदऱूळाडी गाळ, तहसीऱ - परांडा, जिल्हा-उस्मानाबाद, राज्य- 

महाराष्ट्र. 

काययकारी साराांऴ 

 

 

6  18°30'58.07"N  75°22'5.35"E 

7  18°30'51.17"N  75°22'5.80"E 
 

6. टोऩीळीट क्रभाांक 47 N/06 

D ऺेत्राची पयायळरण सेटटांग्ि 

1. नदी / ऩाण्माच ेळयीय उत्खनन षेत्र स्लत् ऩाण्माच्मा ळयीयाचा बाग आशे अथावत नदी-
खयैी. 

2. िलऱच ेळशय / ळशय / गाल वलावत िलऱचे गाल: ताांदरूलाडी रीि षेत्राऩावून एवई ददळरेा 
1.5 कक.भी. अांतयालय आशे.   

3. िलऱच ेयेल्ले स्टेळन वलावत िलऱचे येल्ले स्टेळन प्रकल्ऩस्थऱाऩावून एवडब्ल्मू ददळनेे 
W 38.0 कक.भी. अांतयालय ऩोपराि येल्ल ेस्टेळन िलऱचे येल्ले 
स्टेळन आशे. 

4. िलऱच ेवलभानतऱ ऩुणे वलभानतऱ, ऩ. 

5. याज्म वीभा कोणतीशी याज्म वीभा प्रकल्ऩ वाइटभधनू िात नाशी 
6. बूकां ऩाचा षेत्र षेत्र - III 

D खचय तपऴीऱ 

1. 

 
      एकूण प्रकल्ऩ ककां भत रु. 7325710/- 

E प्रकल्पाची आळश्यकता 
1. प्रस्तावलत ऩाण्माची 

आलचमकता 
6.0 केएरडी 

2. लीि आलचमकता आलचमक नाशी 
3. भनुष्ट्मफऱाांची आलचमकता 20 (कुळर आणण अकुळर व्मक्ती) 

 


