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           जिल्हयातील मौिा                     स.  . 214    233, 103    115        1.50   .   . करीता 

सदर प्रस्ताव वाळु उत्खननाच्या दृष्टीने पयावरण जवषयक मान्यते करीता तयार कलेले आहे. पयावरण, वन व 

वातावरजणय बदल मंत्रालय, मुंबई. यांच्या जदनांक. 14/09/2016 च्या तरतदुी नसुार 0 ते 05 हेक्टर के्षत्रफळ असलेल्या 

रेती घाटास पयावरण जवषयक मान्यता घेण्याकरीता िनसनुावणी घेण्यात येत आहे. त्याकरीता राज्य स्तरीय पयावरण 

सजमतीकडे पयावरण जवषयक मान्यते करीता,  

वाळु हे गौण खजनि बांधकामाचा दृष्ष्टने अंत्यात महत्वाचे असनु ईमारत बांधकाम करण्याकरीता अत्यंत आवश्यक व 

िास्तीत िास्त मागणी असलेले गौण खजनि आहे. वाळुची कठीणता व जटकाउपणा िास्त असल्याने हे मखु्यता रस्ते व 

इतर बांधकामात मोठया प्रमाणात वापरल्या िाते. 

प्रस्तावीत मौिा              हा रेती घाट       नदीवर प्रस्तावीत असनू वरील प्रमाणे स.नं. लगतचे नदी पात्रातुन 

वाळुची उत्खनन प्रस्तावीत आहे. सदर रेती घाटातुन रेतीचे उत्खनन हे मनषु्या द् वारे फावडे आजण घमेले वापरुनच 

करावयाचे प्रस्तावीत आहे. तसेच वाहतुक करण्याकरीता ट्रकॅ्टर ककवा जटप्परचा उपयोग करीत असतांना त्यात रेतीचे 

भरण सधु्दा मनषु्य बळा द्वारे केला िाईल, वाळु जनसगगत: शैल असल्याने जिलींग, ब्लास्टींग चा वापर केला िाणार नाही. 

सदर रेती घाटातुन वषग 2021-22 मध्ये 5300 ब्रास रेतीचे उत्खनन प्रस्तावीत असनु पयावरण जवषयक मान्यता प्राप्त 

झाल्यावर जललावाद्वारे उत्खननास परवानगी देण्यात येईल. त्याकरीता खाणकाम योिना वजरष्ठ उपसंचालक, भुजवज्ञान व 

खजनकमग संचालनालय जवभाग यांचा कडुन मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. जदनांक. 15 िानेवारी 2016 रोिीच्या 

पयावरण जवभागाचा अजधसचुने नसुार प्रकल्प बी 2                    स      स                                

                                                   स              स         स               

     
 

सारणी : प्रस्थवीत स्थळाची ठळक वैशिष्ठे 

अ.क्र. तपिील माशिती 
A. प्रकल्पाचे स्वरुप               रेती घाट  
B. प्रकल्पाचा आकार 
1. उत्खनन के्षत्रफळ 1.50 हे.आर 
2. प्र   जवत उत्पादन क्षमता  5300 ब्रास/वार्षषक 
C स्थळाचे तपिील 
1. गाव               
2. तालकुा परंडा 
3. जिल्हा             
4. राज्य महाराष्ट्र 
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5. अक्षांश व रेखांश 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pillar Latitude Longitude 

B.P 1 18° 26'19.66"N 75°21 09.82"E 

B.P 2 18° 26'35.86"N 75°21 09.10"E 

B.P 3 18° 26'21.02"N 75°21 09.82"E 

B.P 4 18° 26'04.64"N 75°20 56.56"E 

6. टोपोशीट क्रमांक. 47N/7 
D के्षत्राची पयावरण ताळमेळ 
1. नदी/िलाशय      नदी आहे. 
2. जवळचे गाव/शजल्िा खजनपट्टा के्षत्र हे  िगदाळवाडी    पासनू चे अंतर 2.50.मी. आहे 
3. िवळचे रेल्व ेस्टेशन िवळचे रेल्व ेस्टेशन हे स  jeur रेल्व ेस्टेशन असनु 7.50 जक.मी. अंतरावर आहे 
4. िवळचे जवमाणतळ िवळचे जवमाणतळ      ला, 152.60 जक.मी दजक्षनेला आहे. 
5. राज्याचा जसमा राज्या लगतच्या जसमा नाही. 
6. भुकंपाचे जवभाग नाही. 
D खचाचा तपिील 

1. ऑफसेट प्राईि Rs. 235532200/- 
E प्रकल्पासाठी आवश्यक बाबी 
1. पाण्याची आवश्यकता  3.10 KLD 
2. इंधनाची आवश्यता N/A 
3. मणषु्य बळाची 

आवश्यता 
23 (कुशल आजण अकुशल व्यक्ती) 

 

पाणी आशण इतर द्रव्याची उपलब्धता 

प्रस्तावीत प्रकल्पात पाण्याची शनयमीत आवश्यकता 3.10 KLD. असनु मौजा  जगदाळवाडी   येथे परुवठा करण्याचे 
साधन आिे. पाण्याच्या आवश्यकतेचा तपिील खाली शदला आिे. 

तपिील : पाण्याची मागणी  

S. No. तपिील प्रमाण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 050 

2. धळु दडपण्यासाठी  पाण्याची फवारणी 1.20 

3. ग्रीन बेल्ट / वकृ्षारोपण 1.0 
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Total 3.10 
पयावरण व्यवस्थापनाचे शनयोजन 

अ.
क्र. 

पयावरणी
य मापदंड  

शक्रयाकलाप प्रभाव ईएमपी / िमन उपायांचे भशवष्यवाणी  

1. िल 
 

खाणकाम ककवा 
वाळूचे जनष्कषगण 

प्रवाहात बदल 
खोलीत वाढ केल्याने 
प्रवाहाची गती वाढू शकते 
पषृ्ठभाग पाण्याची 
गणुवत्ता आजण भिूल 
गणुवते्तत बदल घाण 
पाणी स्त्राव 
 

कोणतेही जवचलन प्रस्ताजवत नाही. प्रवाहाचे प्रमाण, 
पषृ्ठभाग िलजवज्ञान आजण भिूल प्रणालीवर 
कोणताही प्रजतकूल पजरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 3.0 मीटर खोलीपुरती मयाजदत ठेवले 
िाईल, ज्यामळेु नदीच्या प्रवाहात िास्त बदल होणार 
नाही. 
पोटेबल टॉयलेट्स वापरली िातील; त्यामळेु कोणतेही 
सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन जक्रयाकलाप, 
वाहने वा ट्रॅक्टर 
हालचालीद्वारे 
वाळूची वाहतकू 
खजनि लोड करणे 
आजण उतारणे 

या पसरलेल्या धळू 
जनर्षमतीमळेु मानवी 
आरोग्यावर प्रजतकूल 
पजरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साचल्याने 
स्टोमेटल जनदेशांक कमी 
केला िाऊ शकतो. 

सीपीसीबीच्या मागगदशगक सचूनांनसुार ग्रीन बेल्ट 
आवारात जवकजसत केला िाईल. 
कामगारांना डस्ट मास्क प्रदान केला िाईल. कच्च्या 
रस्त्यावर जनयजमत पाणी कशपडणे. ट्रक / जटप्परचा 
एकसमान वेग राखण्यासाठी रस्ते सपाटीकरण केले 
िाईल. रस्त्यावर येणाऱ्या ट्रकचा वेग मयाजदत असेल 
आजण वाहतकुीच्या वेळी सामग्रीचे आवरण असेल. 
ओव्हरलोकडग टाळले िाईल.  

3. ध्वनी 
 

खाण स्थळापासनु 
िवळपासच्या 
रस्त्यावर रहदारी. 

वाहनांच्या रहदारी आजण 
खाणकामांच्या 
कारणामळेु आवाि 
जनर्षमती 
 

आवािाचे जनयजमतपणे परीक्षण केले िाईल. वाहतकू 
वाहनांजशवाय इतर कोणत्याही उपकरणांना परवानगी 
जदली िाणार नाही. कंपन आजण आवाि कमी 
करण्यासाठी वाहनांची योग्य देखभाल केली िाईल. 
कामगारांना इअर मफ प्रदान केले िातील.  

4. िागा 
 
 

वाळू उत्खनन व 
वाहतुक 

नदीच्या पात्रात 
िाण्याकरीता रस्त्याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू 
होऊ शकते. 
नदीकाठावरील  िमीन 
सपाट करणे आजण वाळू 
उपसल्यामळेु 
पयावरणीय. 
रस्ताच्या नेटवकग मुळे 
पषृ्ठभाग जबघडणे 

नदीच्या रंदीच्या १/ 4 मी नदीच्या काठापासनु कमी 
सरुक्षीत अंतर सोडले िाईल (“ शाश्वत वाळू उत्खनन 
मागगदशगक सचूना”  नसुार) खाणकाम परवानगी पेक्षा 
िास्त होणार नाही. 
नदीकाठापयंत िाणाऱ्या रस्त्यांची नासधसु  टाळले 
िाईल आजण उताराची देखभाल केली िाईल. 

5. इकोलॉिी  
 

वाळु उत्खनन व 
वाहतुक 

अल्प-कालावधीचा त्रास, 
ध्वनीमळेु वन्यिीवांना 

नदीकाठािवळील ग्रीन बेल्ट / समदुाय वनीकरण 
अप्रोच रोड बारीक धलुीकण उत्सिगनास प्रजतबंजधत 
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त्रास 
पजरसरावर पजरणाम 
होईल. 

करेल. 

6. वाहतुकीची 
पध्दत  

वाहनांच्या संख्येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ केल्याने 
पयावरणावर जवपजरत 
पजरणाम होईल. 

प्रकल्पात परेुसे रस्ते आजण पाजकंगच्या सहाय्याने 
वाहन वाहतुकीचे जनयमन केले िाईल. 

 

                                  सामाशजक दाशयत्व्- (CSR) 

        रेती उत्खनन केल्याने पजरसरातील वातावरणात बदल होण्याची शक्यता असल्याने त्यावर जवजवध 

उपाययोिना करण्यात येतात. वाळु/रेती जनगगती सधुारीत धोरण जदनांक 3/09/2019 रोिी नसुार 

रेतीघाट प्रस्ताजवत असलेल्या ग्रामपंचायतीना अनषंुगीक जवकास कामे करण्याकरीता जनधी परुवठा 

करण्याची तरतदु करण्यात आलेली आहे. ग्रामपंचायतीने रेती उत्खननास परवानगी जदल्यास मा. 

जिल्हाजधकारी यांच्या माफग त जललावात  प्राप्त होनाऱ्या रक्कमेतनू स्वाजमत्वधन विा करुन जशल्लक 

रक्कमेचा 25% पयंत जनधी ग्रामपंचायतीना देण्याची तरतदु करण्यात आलेली आहे. जललावाचा 

रक्कमेचा प्रमाणात ही रक्कम 10% ते 25% पयतं देय असेल.  

   ग्रामपंयातीना देण्यात येणारा जनधी त्याच्या अधीनस्त येण्याऱ्या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दरुस्ती, रस्त्याचा दरुस्ती तसेच इतर मलुभुत गरिा भागवण्याकरीता खचग करणे आवश्यक आहे. 

प्रस्तावीत धोरणानसुार रेतीघाट जललावात गेल्यास संबंजधत ग्रामपंचयातीस जनधीदेय असेल. 

  

पयावरण संरक्षण उपाय सधुारण्यासाठी, शनयंत्रण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आिेत(EMP COST) 

अ. .                        

1. 
                           

                    . 

              (   ,     ,     ,     

    ) 
45,000/- 

                    40,000/- 

       10000/- 

2. नदीकाठा                                       1,40,000/- 
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3. 
         /          (Rs. 400 per 

tree) 

             
1,98,000/- 

        

4. स     
                इ   स          

(स स      ,       इ.) 
40,000/- 

5.     स           
    स               स     (Mobile 

Toilet)         स       स     
1,37,250/- 

     Rs. 6,50,250/- 
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           जिल्हयातील मौिा                 स.  . 2, 3, 4        1.25   .   . करीता सदर प्रस्ताव वाळु 

उत्खननाच्या दृष्टीने पयावरण जवषयक मान्यते करीता तयार कलेले आहे. पयावरण, वन व वातावरजणय बदल मंत्रालय, 

मुंबई. यांच्या जदनांक. 14/09/2016 च्या तरतुदी नसुार 0 ते 05 हेक्टर के्षत्रफळ असलेल्या रेती घाटास पयावरण जवषयक 

मान्यता घेण्याकरीता िनसनुावणी घेण्यात येत आहे. त्याकरीता राज्य स्तरीय पयावरण सजमतीकडे पयावरण जवषयक 

मान्यते करीता,  

वाळु हे गौण खजनि बांधकामाचा दृष्ष्टने अंत्यात महत्वाचे असनु ईमारत बांधकाम करण्याकरीता अत्यंत आवश्यक व 

िास्तीत िास्त मागणी असलेले गौण खजनि आहे. वाळुची कठीणता व जटकाउपणा िास्त असल्याने हे मखु्यता रस्ते व 

इतर बांधकामात मोठया प्रमाणात वापरल्या िाते. 

प्रस्तावीत मौिा           हा रेती घाट उल् फा  नदीवर प्रस्तावीत असनू वरील प्रमाणे स.नं. लगतचे नदी पात्रातुन वाळुची 

उत्खनन प्रस्तावीत आहे. सदर रेती घाटातुन रेतीचे उत्खनन हे मनषु्या द वारे फावडे आजण घमेले वापरुनच करावयाचे 

प्रस्तावीत आहे. तसेच वाहतकु करण्याकरीता ट्रॅक्टर ककवा जटप्परचा उपयोग करीत असतांना त्यात रेतीचे भरण सधु्दा 

मनषु्य बळा द्वारे केला िाईल, वाळु जनसगगत: शैल असल्याने जिलींग, ब्लास्टींग चा वापर केला िाणार नाही. सदर रेती 

घाटातुन वषग 2021-22 मध्ये 2208 ब्रास रेतीचे उत्खनन प्रस्तावीत असनु पयावरण जवषयक मान्यता प्राप्त झाल्यावर 

जललावाद्वारे उत्खननास परवानगी देण्यात येईल. त्याकरीता खाणकाम योिना वजरष्ठ उपसंचालक, भुजवज्ञान व खजनकमग 

संचालनालय जवभाग यांचा कडुन मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. जदनांक. 15 िानेवारी 2016 रोिीच्या पयावरण 

जवभागाचा अजधसचुने नसुार प्रकल्प बी 2                    स      स                                      

                                             स              स         स                    
 

सारणी : प्रस्थवीत स्थळाची ठळक वैशिष्ठे 

अ.क्र. तपिील माशिती 
A. प्रकल्पाचे स्वरुप            रेती घाट  
B. प्रकल्पाचा आकार 
1. उत्खनन के्षत्रफळ 1.25 हे.आर 
2. प्र   जवत उत्पादन क्षमता  2208 ब्रास/वार्षषक 
C स्थळाचे तपिील 
1. गाव िाकेकपपरी 
2. तालकुा परंडा 
3. जिल्हा             
4. राज्य महाराष्ट्र 



रेती घाटाचे नाव :-            मौजा                 1.25   .   .        –      ,      -           

        
 

 

5. अक्षांश व रेखांश 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pillar Latitude Longitude 

B.P 1 18° 20'58.45"N 75°31'03.43"E 

B.P 2 18° 20'48.41"N 75°31'12.83"E 

B.P 3 18° 21'18.05"N 75°31'83.81"E 

B.P 4 18° 21'28.44"N 75°31'35.47"E 

6. टोपोशीट क्रमांक. 47N/7 
D के्षत्राची पयावरण ताळमेळ 
1. नदी/िलाशय      नदी आहे. 
2. जवळचे गाव/शजल्िा खजनपट्टा के्षत्र हे िाकेकपपरी  पासनू चे अंतर 2.50 जक.मी. आहे 
3. िवळचे रेल्व ेस्टेशन िवळचे रेल्व ेस्टेशन हे         रेल्व ेस्टेशन असनु 15.20 जक.मी. अंतरावर 

आहे 
4. िवळचे जवमाणतळ िवळचे जवमाणतळ      ला, 150.50 जक.मी दजक्षनेला आहे. 
5. राज्याचा जसमा राज्या लगतच्या जसमा नाही. 
6. भुकंपाचे जवभाग नाही. 
D खचाचा तपिील 

1. ऑफसेट प्राईि Rs. 9812352/- 
E प्रकल्पासाठी आवश्यक बाबी 
1. पाण्याची आवश्यकता  3.50 KLD 
2. इंधनाची आवश्यता N/A 
3. मणषु्य बळाची आवश्यता 13 (कुशल आजण अकुशल व्यक्ती) 

 

 

पाणी आशण इतर द्रव्याची उपलब्धता 

प्रस्तावीत प्रकल्पात पाण्याची शनयमीत आवश्यकता 3.50 KLD. असनु मौजा जाकेपपपरी येथे परुवठा करण्याचे 
साधन आिे. पाण्याच्या आवश्यकतेचा तपिील खाली शदला आिे. 

तपिील : पाण्याची मागणी  

S. No. तपिील प्रमाण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.60 

2. धळु दडपण्यासाठी  पाण्याची फवारणी 1.90 

3. ग्रीन बेल्ट / वकृ्षारोपण 1.00 



रेती घाटाचे नाव :-            मौजा                 1.25   .   .        –      ,      -           

        
 

 

Total 3.50 
पयावरण व्यवस्थापनाचे शनयोजन 

अ.
क्र. 

पयावरणी
य मापदंड  

शक्रयाकलाप प्रभाव ईएमपी / िमन उपायांचे भशवष्यवाणी  

1. िल 
 

खाणकाम ककवा 
वाळूचे जनष्कषगण 

प्रवाहात बदल 
खोलीत वाढ केल्याने 
प्रवाहाची गती वाढू शकते 
पषृ्ठभाग पाण्याची 
गणुवत्ता आजण भिूल 
गणुवते्तत बदल घाण 
पाणी स्त्राव 
 

कोणतेही जवचलन प्रस्ताजवत नाही. प्रवाहाचे प्रमाण, 
पषृ्ठभाग िलजवज्ञान आजण भिूल प्रणालीवर 
कोणताही प्रजतकूल पजरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 05 मीटर खोलीपरुती मयाजदत ठेवले 
िाईल, ज्यामळेु नदीच्या प्रवाहात िास्त बदल होणार 
नाही. 
पोटेबल टॉयलेट्स वापरली िातील; त्यामळेु कोणतेही 
सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन जक्रयाकलाप, 
वाहने वा ट्रॅक्टर 
हालचालीद्वारे 
वाळूची वाहतकू 
खजनि लोड करणे 
आजण उतारणे 

या पसरलेल्या धळू 
जनर्षमतीमळेु मानवी 
आरोग्यावर प्रजतकूल 
पजरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साचल्याने 
स्टोमेटल जनदेशांक कमी 
केला िाऊ शकतो. 

सीपीसीबीच्या मागगदशगक सचूनांनसुार ग्रीन बेल्ट 
आवारात जवकजसत केला िाईल. 
कामगारांना डस्ट मास्क प्रदान केला िाईल. कच्च्या 
रस्त्यावर जनयजमत पाणी कशपडणे. ट्रक / जटप्परचा 
एकसमान वेग राखण्यासाठी रस्ते सपाटीकरण केले 
िाईल. रस्त्यावर येणाऱ्या ट्रकचा वेग मयाजदत असेल 
आजण वाहतकुीच्या वेळी सामग्रीचे आवरण असेल. 
ओव्हरलोकडग टाळले िाईल.  

3. ध्वनी 
 

खाण स्थळापासनु 
िवळपासच्या 
रस्त्यावर रहदारी. 

वाहनांच्या रहदारी आजण 
खाणकामांच्या 
कारणामळेु आवाि 
जनर्षमती 
 

आवािाचे जनयजमतपणे परीक्षण केले िाईल. वाहतकू 
वाहनांजशवाय इतर कोणत्याही उपकरणांना परवानगी 
जदली िाणार नाही. कंपन आजण आवाि कमी 
करण्यासाठी वाहनांची योग्य देखभाल केली िाईल. 
कामगारांना इअर मफ प्रदान केले िातील.  

4. िागा 
 
 

वाळू उत्खनन व 
वाहतुक 

नदीच्या पात्रात 
िाण्याकरीता रस्त्याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू 
होऊ शकते. 
नदीकाठावरील  िमीन 
सपाट करणे आजण वाळू 
उपसल्यामळेु 
पयावरणीय. 
रस्ताच्या नेटवकग मुळे 
पषृ्ठभाग जबघडणे 

नदीच्या रंदीच्या १/ 4 मी नदीच्या काठापासनु कमी 
सरुक्षीत अंतर सोडले िाईल (“ शाश्वत वाळू उत्खनन 
मागगदशगक सचूना”  नसुार) खाणकाम परवानगी पेक्षा 
िास्त होणार नाही. 
नदीकाठापयंत िाणाऱ्या रस्त्यांची नासधसु  टाळले 
िाईल आजण उताराची देखभाल केली िाईल. 

5. इकोलॉिी  
 

वाळु उत्खनन व 
वाहतुक 

अल्प-कालावधीचा त्रास, 
ध्वनीमळेु वन्यिीवांना 

नदीकाठािवळील ग्रीन बेल्ट / समदुाय वनीकरण 
अप्रोच रोड बारीक धलुीकण उत्सिगनास प्रजतबंजधत 



रेती घाटाचे नाव :-            मौजा                 1.25   .   .        –      ,      -           

        
 

 

त्रास 
पजरसरावर पजरणाम 
होईल. 

करेल. 

6. वाहतुकीची 
पध्दत  

वाहनांच्या संख्येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ केल्याने 
पयावरणावर जवपजरत 
पजरणाम होईल. 

प्रकल्पात परेुसे रस्ते आजण पाजकंगच्या सहाय्याने 
वाहन वाहतुकीचे जनयमन केले िाईल. 

. 

 

                                  सामाशजक दाशयत्व्- (CSR) 

        रेती उत्खनन केल्याने पजरसरातील वातावरणात बदल होण्याची शक्यता असल्याने त्यावर जवजवध 

उपाययोिना करण्यात येतात. वाळु/रेती जनगगती सधुारीत धोरण जदनांक 3/09/2019 रोिी नसुार 

रेतीघाट प्रस्ताजवत असलेल्या ग्रामपंचायतीना अनषंुगीक जवकास कामे करण्याकरीता जनधी परुवठा 

करण्याची तरतदु करण्यात आलेली आहे. ग्रामपंचायतीने रेती उत्खननास परवानगी जदल्यास मा. 

जिल्हाजधकारी यांच्या माफग त जललावात  प्राप्त होनाऱ्या रक्कमेतनू स्वाजमत्वधन विा करुन जशल्लक 

रक्कमेचा 25% पयंत जनधी ग्रामपंचायतीना देण्याची तरतदु करण्यात आलेली आहे. जललावाचा 

रक्कमेचा प्रमाणात ही रक्कम 10% ते 25% पयतं देय असेल.  

   ग्रामपंयातीना देण्यात येणारा जनधी त्याच्या अधीनस्त येण्याऱ्या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दरुस्ती, रस्त्याचा दरुस्ती तसेच इतर मलुभुत गरिा भागवण्याकरीता खचग करणे आवश्यक आहे. 

प्रस्तावीत धोरणानसुार रेतीघाट जललावात गेल्यास संबंजधत ग्रामपंचयातीस जनधीदेय असेल. 

  

पयावरण संरक्षण उपाय सधुारण्यासाठी, शनयंत्रण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आिेत(EMP COST) 

अ. .                        

1. 
                           

                    . 

              (   ,     ,     ,     

    ) 
45,000/- 

                    40,000/- 

       10000/- 



रेती घाटाचे नाव :-            मौजा                 1.25   .   .        –      ,      -           

        
 

 

2. नदीकाठा                                       1,00,000/- 

3. 
         /          (Rs. 400 per 

tree) 

             
1,65,000/- 

        

4. स     
                इ   स          

(स स      ,       इ.) 
40,000/- 

5.     स           
    स               स     (Mobile 

Toilet)         स       स     
1,37,250/- 

     Rs. 5,37,250/- 

 
 
 



रेती घाटाचे नाव :-             मौजा                   1.20   .   .        –      ,      -

                   
 

                
 
           जिल्हयातील मौिा                   स.  . 196,197,201,202,203    221, 240,239,238,237    212, 

06    45, 382    418        1.20   .   . करीता सदर प्रस्ताव वाळु उत्खननाच्या दृष्टीने पयावरण जवषयक मान्यते 

करीता तयार कलेले आहे. पयावरण, वन व वातावरजणय बदल मंत्रालय, मुंबई. यांच्या जदनांक. 14/09/2016 च्या तरतुदी 

नसुार 0 ते 05 हेक्टर के्षत्रफळ असलेल्या रेती घाटास पयावरण जवषयक मान्यता घेण्याकरीता िनसनुावणी घेण्यात येत 

आहे. त्याकरीता राज्य स्तरीय पयावरण सजमतीकडे पयावरण जवषयक मान्यते करीता,  

वाळु हे गौण खजनि बांधकामाचा दृष्ष्टने अंत्यात महत्वाचे असनु ईमारत बांधकाम करण्याकरीता अत्यंत आवश्यक व 

िास्तीत िास्त मागणी असलेले गौण खजनि आहे. वाळुची कठीणता व जटकाउपणा िास्त असल्याने हे मखु्यता रस्ते व 

इतर बांधकामात मोठया प्रमाणात वापरल्या िाते. 

प्रस्तावीत मौिा          हा रेती घाट          नदीवर प्रस्तावीत असनू वरील प्रमाणे स.नं. लगतचे नदी पात्रातुन वाळुची 

उत्खनन प्रस्तावीत आहे. सदर रेती घाटातुन रेतीचे उत्खनन हे मनषु्या द वारे फावडे आजण घमेले वापरुनच करावयाचे 

प्रस्तावीत आहे. तसेच वाहतकु करण्याकरीता ट्रॅक्टर ककवा जटप्परचा उपयोग करीत असतांना त्यात रेतीचे भरण सधु्दा 

मनषु्य बळा द्वारे केला िाईल, वाळु जनसगगत: शैल असल्याने जिलींग, ब्लास्टींग चा वापर केला िाणार नाही. सदर रेती 

घाटातुन वषग 2021-22 मध्ये 2120 ब्रास रेतीचे उत्खनन प्रस्तावीत असनु पयावरण जवषयक मान्यता प्राप्त झाल्यावर 

जललावाद्वारे उत्खननास परवानगी देण्यात येईल. त्याकरीता खाणकाम योिना वजरष्ठ उपसंचालक, भुजवज्ञान व खजनकमग 

संचालनालय जवभाग यांचा कडुन मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. जदनांक. 15 िानेवारी 2016 रोिीच्या पयावरण 

जवभागाचा अजधसचुने नसुार प्रकल्प बी 2                    स      स                                      

                                             स              स         स                    
 

सारणी : प्रस्थवीत स्थळाची ठळक वैशिष्ठे 

अ.क्र. तपिील माशिती 
A. प्रकल्पाचे स्वरुप        रेती घाट  
B. प्रकल्पाचा आकार 
1. उत्खनन के्षत्रफळ 1.20 हे.आर 
2. प्र   जवत उत्पादन क्षमता  2120 ब्रास/वार्षषक 
C स्थळाचे तपिील 
1. गाव          
2. तालकुा परंडा 
3. जिल्हा             
4. राज्य महाराष्ट्र 



रेती घाटाचे नाव :-             मौजा                   1.20   .   .        –      ,      -

                   
 

5. अक्षांश व रेखांश 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pillar Latitude Longitude 

B.P 1 18° 28'11.37"N 75°20 28.62"E 

B.P 2 18° 28'18.56"N 75°20'27.94"E 

B.P 3 18° 28'18.72"N 75°20'25.85"E 

B.P 4 18° 28'08.56"N 75°20'27.08"E 

6. टोपोशीट क्रमांक. 47N/7 
D के्षत्राची पयावरण ताळमेळ 
1. नदी/िलाशय         नदी आहे. 
2. जवळचे गाव/शजल्िा खजनपट्टा के्षत्र हे ढगकपपरी     पासनू चे अंतर 0.40.मी. आहे 
3. िवळचे रेल्व ेस्टेशन िवळचे रेल्व ेस्टेशन हे स  jeur रेल्व ेस्टेशन असनु 17.10 जक.मी. अंतरावर आहे 
4. िवळचे जवमाणतळ िवळचे जवमाणतळ      ला, 154.18 जक.मी दजक्षनेला आहे. 
5. राज्याचा जसमा राज्या लगतच्या जसमा नाही. 
6. भुकंपाचे जवभाग नाही. 
D खचाचा तपिील 

1. ऑफसेट प्राईि Rs. 9421280/- 
E प्रकल्पासाठी आवश्यक बाबी 
1. पाण्याची आवश्यकता  2.90 KLD 
2. इंधनाची आवश्यता N/A 
3. मणषु्य बळाची 

आवश्यता 
13 (कुशल आजण अकुशल व्यक्ती) 

 

पाणी आशण इतर द्रव्याची उपलब्धता 

प्रस्तावीत प्रकल्पात पाण्याची शनयमीत आवश्यकता 2.90 KLD. असनु मौजा  ढगकपपरी  येथे परुवठा करण्याचे 
साधन आिे. पाण्याच्या आवश्यकतेचा तपिील खाली शदला आिे. 

तपिील : पाण्याची मागणी  

S. No. तपिील प्रमाण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.30 

2. धळु दडपण्यासाठी  पाण्याची फवारणी 1.60 

3. ग्रीन बेल्ट / वकृ्षारोपण 1.0 



रेती घाटाचे नाव :-             मौजा                   1.20   .   .        –      ,      -

                   
 

Total 2.90 
पयावरण व्यवस्थापनाचे शनयोजन 

अ.
क्र. 

पयावरणी
य मापदंड  

शक्रयाकलाप प्रभाव ईएमपी / िमन उपायांचे भशवष्यवाणी  

1. िल 
 

खाणकाम ककवा 
वाळूचे जनष्कषगण 

प्रवाहात बदल 
खोलीत वाढ केल्याने 
प्रवाहाची गती वाढू शकते 
पषृ्ठभाग पाण्याची 
गणुवत्ता आजण भिूल 
गणुवते्तत बदल घाण 
पाणी स्त्राव 
 

कोणतेही जवचलन प्रस्ताजवत नाही. प्रवाहाचे प्रमाण, 
पषृ्ठभाग िलजवज्ञान आजण भिूल प्रणालीवर 
कोणताही प्रजतकूल पजरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 3.0 मीटर खोलीपुरती मयाजदत ठेवले 
िाईल, ज्यामळेु नदीच्या प्रवाहात िास्त बदल होणार 
नाही. 
पोटेबल टॉयलेट्स वापरली िातील; त्यामळेु कोणतेही 
सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन जक्रयाकलाप, 
वाहने वा ट्रॅक्टर 
हालचालीद्वारे 
वाळूची वाहतकू 
खजनि लोड करणे 
आजण उतारणे 

या पसरलेल्या धळू 
जनर्षमतीमळेु मानवी 
आरोग्यावर प्रजतकूल 
पजरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साचल्याने 
स्टोमेटल जनदेशांक कमी 
केला िाऊ शकतो. 

सीपीसीबीच्या मागगदशगक सचूनांनसुार ग्रीन बेल्ट 
आवारात जवकजसत केला िाईल. 
कामगारांना डस्ट मास्क प्रदान केला िाईल. कच्च्या 
रस्त्यावर जनयजमत पाणी कशपडणे. ट्रक / जटप्परचा 
एकसमान वेग राखण्यासाठी रस्ते सपाटीकरण केले 
िाईल. रस्त्यावर येणाऱ्या ट्रकचा वेग मयाजदत असेल 
आजण वाहतकुीच्या वेळी सामग्रीचे आवरण असेल. 
ओव्हरलोकडग टाळले िाईल.  

3. ध्वनी 
 

खाण स्थळापासनु 
िवळपासच्या 
रस्त्यावर रहदारी. 

वाहनांच्या रहदारी आजण 
खाणकामांच्या 
कारणामळेु आवाि 
जनर्षमती 
 

आवािाचे जनयजमतपणे परीक्षण केले िाईल. वाहतकू 
वाहनांजशवाय इतर कोणत्याही उपकरणांना परवानगी 
जदली िाणार नाही. कंपन आजण आवाि कमी 
करण्यासाठी वाहनांची योग्य देखभाल केली िाईल. 
कामगारांना इअर मफ प्रदान केले िातील.  

4. िागा 
 
 

वाळू उत्खनन व 
वाहतुक 

नदीच्या पात्रात 
िाण्याकरीता रस्त्याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू 
होऊ शकते. 
नदीकाठावरील  िमीन 
सपाट करणे आजण वाळू 
उपसल्यामळेु 
पयावरणीय. 
रस्ताच्या नेटवकग मुळे 
पषृ्ठभाग जबघडणे 

नदीच्या रंदीच्या १/ 4 मी नदीच्या काठापासनु कमी 
सरुक्षीत अंतर सोडले िाईल (शाश्वत वाळू उत्खनन 
मागगदशगक सचूना नसुार) खाणकाम परवानगी पेक्षा 
िास्त होणार नाही. 
नदीकाठापयंत िाणाऱ्या रस्त्यांची नासधसु  टाळले 
िाईल आजण उताराची देखभाल केली िाईल. 

5. इकोलॉिी  
 

वाळु उत्खनन व 
वाहतुक 

अल्प-कालावधीचा त्रास, 
ध्वनीमळेु वन्यिीवांना 

नदीकाठािवळील ग्रीन बेल्ट / समदुाय वनीकरण 
अप्रोच रोड बारीक धलुीकण उत्सिगनास प्रजतबंजधत 



रेती घाटाचे नाव :-             मौजा                   1.20   .   .        –      ,      -

                   
 

त्रास 
पजरसरावर पजरणाम 
होईल. 

करेल. 

6. वाहतुकीची 
पध्दत  

वाहनांच्या संख्येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ केल्याने 
पयावरणावर जवपजरत 
पजरणाम होईल. 

प्रकल्पात परेुसे रस्ते आजण पाजकंगच्या सहाय्याने 
वाहन वाहतुकीचे जनयमन केले िाईल. 

 

                                  सामाशजक दाशयत्व्- (CSR) 

        रेती उत्खनन केल्याने पजरसरातील वातावरणात बदल होण्याची शक्यता असल्याने त्यावर जवजवध 

उपाययोिना करण्यात येतात. वाळु/रेती जनगगती सधुारीत धोरण जदनांक 3/09/2019 रोिी नसुार 

रेतीघाट प्रस्ताजवत असलेल्या ग्रामपंचायतीना अनषंुगीक जवकास कामे करण्याकरीता जनधी परुवठा 

करण्याची तरतदु करण्यात आलेली आहे. ग्रामपंचायतीने रेती उत्खननास परवानगी जदल्यास मा. 

जिल्हाजधकारी यांच्या माफग त जललावात  प्राप्त होनाऱ्या रक्कमेतनू स्वाजमत्वधन विा करुन जशल्लक 

रक्कमेचा 25% पयंत जनधी ग्रामपंचायतीना देण्याची तरतदु करण्यात आलेली आहे. जललावाचा 

रक्कमेचा प्रमाणात ही रक्कम 10% ते 25% पयतं देय असेल.  

   ग्रामपंयातीना देण्यात येणारा जनधी त्याच्या अधीनस्त येण्याऱ्या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दरुस्ती, रस्त्याचा दरुस्ती तसेच इतर मलुभुत गरिा भागवण्याकरीता खचग करणे आवश्यक आहे. 

प्रस्तावीत धोरणानसुार रेतीघाट जललावात गेल्यास संबंजधत ग्रामपंचयातीस जनधीदेय असेल. 

  

पयावरण संरक्षण उपाय सधुारण्यासाठी, शनयंत्रण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आिेत(EMP COST) 

अ. .                        

1. 
                           

                    . 

              (   ,     ,     ,     

    ) 
45,000/- 

                    35,000/- 

       10000/- 

2. नदीकाठा                                       1,00,000/- 



रेती घाटाचे नाव :-             मौजा                   1.20   .   .        –      ,      -

                   
 

3. 
         /          (Rs. 400 per 

tree) 

             
1,38,200/- 

        

4. स     
                इ   स          

(स स      ,       इ.) 
40,000/- 

5.     स           
    स               स     (Mobile 

Toilet)         स       स     
1,37,250/- 

     Rs. 5,05,650/- 

 
 
 



रेती घाटाचे नाव :-              मौजा                    3.0   .   .        –      ,      -

                   
 

                
 
           जिल्हयातील मौिा                    स.  . 01   21, 211    231, 430    443        3.0   .   . 

करीता सदर प्रस्ताव वाळु उत्खननाच्या दृष्टीने पयावरण जवषयक मान्यते करीता तयार कलेले आहे. पयावरण, वन व 

वातावरजणय बदल मंत्रालय, मुंबई. यांच्या जदनांक. 14/09/2016 च्या तरतदुी नसुार 0 ते 05 हेक्टर के्षत्रफळ असलेल्या 

रेती घाटास पयावरण जवषयक मान्यता घेण्याकरीता िनसनुावणी घेण्यात येत आहे. त्याकरीता राज्य स्तरीय पयावरण 

सजमतीकडे पयावरण जवषयक मान्यते करीता,  

वाळु हे गौण खजनि बांधकामाचा दृष्ष्टने अंत्यात महत्वाचे असनु ईमारत बांधकाम करण्याकरीता अत्यंत आवश्यक व 

िास्तीत िास्त मागणी असलेले गौण खजनि आहे. वाळुची कठीणता व जटकाउपणा िास्त असल्याने हे मखु्यता रस्ते व 

इतर बांधकामात मोठया प्रमाणात वापरल्या िाते. 

प्रस्तावीत मौिा             हा रेती घाट       नदीवर प्रस्तावीत असनू वरील प्रमाणे स.नं. लगतचे नदी पात्रातुन वाळुची 

उत्खनन प्रस्तावीत आहे. सदर रेती घाटातुन रेतीचे उत्खनन हे मनषु्या द वारे फावडे आजण घमेले वापरुनच करावयाचे 

प्रस्तावीत आहे. तसेच वाहतकु करण्याकरीता ट्रॅक्टर ककवा जटप्परचा उपयोग करीत असतांना त्यात रेतीचे भरण सधु्दा 

मनषु्य बळा द्वारे केला िाईल, वाळु जनसगगत: शैल असल्याने जिलींग, ब्लास्टींग चा वापर केला िाणार नाही. सदर रेती 

घाटातुन वषग 2021-22 मध्ये 10600 ब्रास रेतीचे उत्खनन प्रस्तावीत असनु पयावरण जवषयक मान्यता प्राप्त झाल्यावर 

जललावाद्वारे उत्खननास परवानगी देण्यात येईल. त्याकरीता खाणकाम योिना वजरष्ठ उपसंचालक, भुजवज्ञान व खजनकमग 

संचालनालय जवभाग यांचा कडुन मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. जदनांक. 15 िानेवारी 2016 रोिीच्या पयावरण 

जवभागाचा अजधसचुने नसुार प्रकल्प बी 2                    स      स                                      

                                             स              स         स                    
 

सारणी : प्रस्थवीत स्थळाची ठळक वैशिष्ठे 

अ.क्र. तपिील माशिती 
A. प्रकल्पाचे स्वरुप              रेती घाट  
B. प्रकल्पाचा आकार 
1. उत्खनन के्षत्रफळ 3.0 हे.आर 
2. प्र   जवत उत्पादन क्षमता  10600 ब्रास/वार्षषक 
C स्थळाचे तपिील 
1. गाव              
2. तालकुा परंडा 
3. जिल्हा             
4. राज्य महाराष्ट्र 



रेती घाटाचे नाव :-              मौजा                    3.0   .   .        –      ,      -

                   
 

5. अक्षांश व रेखांश 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pillar Latitude Longitude 

B.P 1 18° 28'11.37"N 75°20 28.62"E 

B.P 2 18° 28'18.56"N 75°20'27.94"E 

B.P 3 18° 28'18.72"N 75°20'25.85"E 

B.P 4 18° 28'08.56"N 75°20'27.08"E 

6. टोपोशीट क्रमांक. 47N/7 
D के्षत्राची पयावरण ताळमेळ 
1. नदी/िलाशय      नदी आहे. 
2. जवळचे गाव/शजल्िा खजनपट्टा के्षत्र हे तांदळुवाडी   पासनू चे अंतर 2.50.मी. आहे 
3. िवळचे रेल्व ेस्टेशन िवळचे रेल्व ेस्टेशन हे स  jeur रेल्व ेस्टेशन असनु 7.50 जक.मी. अंतरावर आहे 
4. िवळचे जवमाणतळ िवळचे जवमाणतळ      ला, 152.20 जक.मी दजक्षनेला आहे. 
5. राज्याचा जसमा राज्या लगतच्या जसमा नाही. 
6. भुकंपाचे जवभाग नाही. 
D खचाचा तपिील 

1. ऑफसेट प्राईि Rs. 47106400/- 
E प्रकल्पासाठी आवश्यक बाबी 
1. पाण्याची आवश्यकता  4.80 KLD 
2. इंधनाची आवश्यता N/A 
3. मणषु्य बळाची 

आवश्यता 
23 (कुशल आजण अकुशल व्यक्ती) 

 

पाणी आशण इतर द्रव्याची उपलब्धता 

प्रस्तावीत प्रकल्पात पाण्याची शनयमीत आवश्यकता 4.80 KLD. असनु मौजा ताांदळुवाडी  येथे परुवठा करण्याचे 
साधन आिे. पाण्याच्या आवश्यकतेचा तपिील खाली शदला आिे. 

तपिील : पाण्याची मागणी  

S. No. तपिील प्रमाण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 1.0 

2. धळु दडपण्यासाठी  पाण्याची फवारणी 2.80 

3. ग्रीन बेल्ट / वकृ्षारोपण 1.0 



रेती घाटाचे नाव :-              मौजा                    3.0   .   .        –      ,      -

                   
 

Total 4.80 
पयावरण व्यवस्थापनाचे शनयोजन 

अ.
क्र. 

पयावरणी
य मापदांड  

शक्रयाकलाप प्रभाव ईएमपी / िमन उपायाांचे भशवष्यवाणी  

1. िल 
 

खाणकाम ककवा 
वाळूचे जनष्कषगण 

प्रवाहात बदल 
खोलीत वाढ केल्याने 
प्रवाहाची गती वाढू शकते 
पषृ्ठभाग पाण्याची 
गणुवत्ता आजण भिूल 
गणुवते्तत बदल घाण 
पाणी स्त्राव 
 

कोणतेही जवचलन प्रस्ताजवत नाही. प्रवाहाचे प्रमाण, 
पषृ्ठभाग िलजवज्ञान आजण भिूल प्रणालीवर 
कोणताही प्रजतकूल पजरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 3.0 मीटर खोलीपुरती मयाजदत ठेवले 
िाईल, ज्यामळेु नदीच्या प्रवाहात िास्त बदल होणार 
नाही. 
पोटेबल टॉयलेट्स वापरली िातील; त्यामळेु कोणतेही 
सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन जक्रयाकलाप, 
वाहने वा ट्रॅक्टर 
हालचालीद्वारे 
वाळूची वाहतकू 
खजनि लोड करणे 
आजण उतारणे 

या पसरलेल्या धळू 
जनर्षमतीमळेु मानवी 
आरोग्यावर प्रजतकूल 
पजरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साचल्याने 
स्टोमेटल जनदेशांक कमी 
केला िाऊ शकतो. 

सीपीसीबीच्या मागगदशगक सचूनांनसुार ग्रीन बेल्ट 
आवारात जवकजसत केला िाईल. 
कामगारांना डस्ट मास्क प्रदान केला िाईल. कच्च्या 
रस्त्यावर जनयजमत पाणी कशपडणे. ट्रक / जटप्परचा 
एकसमान वेग राखण्यासाठी रस्ते सपाटीकरण केले 
िाईल. रस्त्यावर येणाऱ्या ट्रकचा वेग मयाजदत असेल 
आजण वाहतकुीच्या वेळी सामग्रीचे आवरण असेल. 
ओव्हरलोकडग टाळले िाईल.  

3. ध्वनी 
 

खाण स्थळापासनु 
िवळपासच्या 
रस्त्यावर रहदारी. 

वाहनांच्या रहदारी आजण 
खाणकामांच्या 
कारणामळेु आवाि 
जनर्षमती 
 

आवािाचे जनयजमतपणे परीक्षण केले िाईल. वाहतकू 
वाहनांजशवाय इतर कोणत्याही उपकरणांना परवानगी 
जदली िाणार नाही. कंपन आजण आवाि कमी 
करण्यासाठी वाहनांची योग्य देखभाल केली िाईल. 
कामगारांना इअर मफ प्रदान केले िातील.  

4. िागा 
 
 

वाळू उत्खनन व 
वाहतुक 

नदीच्या पात्रात 
िाण्याकरीता रस्त्याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू 
होऊ शकते. 
नदीकाठावरील  िमीन 
सपाट करणे आजण वाळू 
उपसल्यामळेु 
पयावरणीय. 
रस्ताच्या नेटवकग मुळे 
पषृ्ठभाग जबघडणे 

नदीच्या रंदीच्या १/ 4 मी नदीच्या काठापासनु कमी 
सरुक्षीत अंतर सोडले िाईल (“ शाश्वत वाळू उत्खनन 
मागगदशगक सचूना”  नसुार) खाणकाम परवानगी पेक्षा 
िास्त होणार नाही. 
नदीकाठापयंत िाणाऱ्या रस्त्यांची नासधसु  टाळले 
िाईल आजण उताराची देखभाल केली िाईल. 

5. इकोलॉिी  
 

वाळु उत्खनन व 
वाहतुक 

अल्प-कालावधीचा त्रास, 
ध्वनीमळेु वन्यिीवांना 

नदीकाठािवळील ग्रीन बेल्ट / समदुाय वनीकरण 
अप्रोच रोड बारीक धलुीकण उत्सिगनास प्रजतबंजधत 
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त्रास 
पजरसरावर पजरणाम 
होईल. 

करेल. 

6. वाहतुकीची 
पध्दत  

वाहनांच्या संख्येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ केल्याने 
पयावरणावर जवपजरत 
पजरणाम होईल. 

प्रकल्पात परेुसे रस्ते आजण पाजकंगच्या सहाय्याने 
वाहन वाहतुकीचे जनयमन केले िाईल. 

 

                                  सामाशजक दाशयत्व्- (CSR) 

        रेती उत्खनन केल्याने पजरसरातील वातावरणात बदल होण्याची शक्यता असल्याने त्यावर जवजवध 

उपाययोिना करण्यात येतात. वाळु/रेती जनगगती सधुारीत धोरण जदनांक 3/09/2019 रोिी नसुार 

रेतीघाट प्रस्ताजवत असलेल्या ग्रामपंचायतीना अनषंुगीक जवकास कामे करण्याकरीता जनधी परुवठा 

करण्याची तरतदु करण्यात आलेली आहे. ग्रामपंचायतीने रेती उत्खननास परवानगी जदल्यास मा. 

जिल्हाजधकारी यांच्या माफग त जललावात  प्राप्त होनाऱ्या रक्कमेतनू स्वाजमत्वधन विा करुन जशल्लक 

रक्कमेचा 25% पयंत जनधी ग्रामपंचायतीना देण्याची तरतदु करण्यात आलेली आहे. जललावाचा 

रक्कमेचा प्रमाणात ही रक्कम 10% ते 25% पयतं देय असेल.  

   ग्रामपंयातीना देण्यात येणारा जनधी त्याच्या अधीनस्त येण्याऱ्या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दरुस्ती, रस्त्याचा दरुस्ती तसेच इतर मलुभुत गरिा भागवण्याकरीता खचग करणे आवश्यक आहे. 

प्रस्तावीत धोरणानसुार रेतीघाट जललावात गेल्यास संबंजधत ग्रामपंचयातीस जनधीदेय असेल. 

  

पयावरण सांरक्षण उपाय सधुारण्यासाठी, शनयांत्रण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आिेत(EMP COST) 

अ. .                        

1. 
                           

                    . 

              (   ,     ,     ,     

    ) 
45,000/- 

                    50,000/- 

       10000/- 

2. नदीकाठा                                       1,25,000/- 
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3. 
         /          (Rs. 400 per 

tree) 

             
3,96,800/- 

        

4. स     
                इ   स          

(स स      ,       इ.) 
40,000/- 

5.     स           
    स               स     (Mobile 

Toilet)         स       स     
1,37,250/- 

     Rs. 8,04,050/- 
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           जिल्हयातील मौिा                स.  . 98,99,101,102,375,376,168    172        1.05   .   . 

करीता सदर प्रस्ताव वाळु उत्खननाच्या दृष्टीने पयावरण जवषयक मान्यते करीता तयार कलेले आहे. पयावरण, वन व 

वातावरजणय बदल मंत्रालय, मुंबई. यांच्या जदनांक. 14/09/2016 च्या तरतदुी नसुार 0 ते 05 हेक्टर के्षत्रफळ असलेल्या 

रेती घाटास पयावरण जवषयक मान्यता घेण्याकरीता िनसनुावणी घेण्यात येत आहे. त्याकरीता राज्य स्तरीय पयावरण 

सजमतीकडे पयावरण जवषयक मान्यते करीता,  

वाळु हे गौण खजनि बांधकामाचा दृष्ष्टने अंत्यात महत्वाचे असनु ईमारत बांधकाम करण्याकरीता अत्यंत आवश्यक व 

िास्तीत िास्त मागणी असलेले गौण खजनि आहे. वाळुची कठीणता व जटकाउपणा िास्त असल्याने हे मखु्यता रस्ते व 

इतर बांधकामात मोठया प्रमाणात वापरल्या िाते. 

प्रस्तावीत मौिा         हा रेती घाट       नदीवर प्रस्तावीत असनू वरील प्रमाणे स.नं. लगतचे नदी पात्रातुन वाळुची 

उत्खनन प्रस्तावीत आहे. सदर रेती घाटातुन रेतीचे उत्खनन हे मनषु्या द वारे फावडे आजण घमेले वापरुनच करावयाचे 

प्रस्तावीत आहे. तसेच वाहतकु करण्याकरीता ट्रॅक्टर ककवा जटप्परचा उपयोग करीत असतांना त्यात रेतीचे भरण सधु्दा 

मनषु्य बळा द्वारे केला िाईल, वाळु जनसगगत: शैल असल्याने जिलींग, ब्लास्टींग चा वापर केला िाणार नाही. सदर रेती 

घाटातुन वषग 2021-22 मध्ये 3710 ब्रास रेतीचे उत्खनन प्रस्तावीत असनु पयावरण जवषयक मान्यता प्राप्त झाल्यावर 

जललावाद्वारे उत्खननास परवानगी देण्यात येईल. त्याकरीता खाणकाम योिना वजरष्ठ उपसंचालक, भुजवज्ञान व खजनकमग 

संचालनालय जवभाग यांचा कडुन मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. जदनांक. 15 िानेवारी 2016 रोिीच्या पयावरण 

जवभागाचा अजधसचुने नसुार प्रकल्प बी 2                    स      स                                      

                                             स              स         स                    
 

सारणी : प्रस्थवीत स्थळाची ठळक वैशिष्ठे 

अ.क्र. तपिील माशिती 
A. प्रकल्पाचे स्वरुप          रेती घाट  
B. प्रकल्पाचा आकार 
1. उत्खनन के्षत्रफळ 1.05 हे.आर 
2. प्र   जवत उत्पादन क्षमता  3710 ब्रास/वार्षषक 
C स्थळाचे तपिील 
1. गाव          
2. तालकुा परंडा 
3. जिल्हा             
4. राज्य महाराष्ट्र 
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5. अक्षांश व रेखांश 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pillar Latitude Longitude 

B.P 1 18° 29'12.18"N 75°20 42.62"E 

B.P 2 18° 29'37.73"N 75°29'49.51"E 

B.P 3 18° 29'37.62"N 75°29'47.63"E 

B.P 4 18° 29'35.13"N 75°21'13.82"E 

6. टोपोशीट क्रमांक. 47N/7 
D के्षत्राची पयावरण ताळमेळ 
1. नदी/िलाशय      नदी आहे. 
2. जवळचे गाव/शजल्िा खजनपट्टा के्षत्र हे देऊळगाव  पासनू चे अंतर 0.60जक.मी. आहे 
3. िवळचे रेल्व ेस्टेशन िवळचे रेल्व ेस्टेशन हे स  jeur रेल्व ेस्टेशन असनु 7.50 जक.मी. अंतरावर आहे 
4. िवळचे जवमाणतळ िवळचे जवमाणतळ      ला, 15220 जक.मी दजक्षनेला आहे. 
5. राज्याचा जसमा राज्या लगतच्या जसमा नाही. 
6. भुकंपाचे जवभाग नाही. 
D खचाचा तपिील 

1. ऑफसेट प्राईि Rs. 16487240/- 
E प्रकल्पासाठी आवश्यक बाबी 
1. पाण्याची आवश्यकता  3.20 KLD 
2. इंधनाची आवश्यता N/A 
3. मणषु्य बळाची 

आवश्यता 
13 (कुशल आजण अकुशल व्यक्ती) 

 

पाणी आशण इतर द्रव्याची उपलब्धता 

प्रस्तावीत प्रकल्पात पाण्याची शनयमीत आवश्यकता 3.20 KLD. असनु मौजा देऊळगाव येथे परुवठा करण्याचे साधन 
आिे. पाण्याच्या आवश्यकतेचा तपिील खाली शदला आिे. 

तपिील : पाण्याची मागणी  

S. No. तपिील प्रमाण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.60 

2. धळु दडपण्यासाठी  पाण्याची फवारणी 0.60 

3. ग्रीन बेल्ट / वकृ्षारोपण 2.0 
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Total 3.20 
पयावरण व्यवस्थापनाचे शनयोजन 

अ.
क्र. 

पयावरणी
य मापदंड  

शक्रयाकलाप प्रभाव ईएमपी / िमन उपायांचे भशवष्यवाणी  

1. िल 
 

खाणकाम ककवा 
वाळूचे जनष्कषगण 

प्रवाहात बदल 
खोलीत वाढ केल्याने 
प्रवाहाची गती वाढू शकते 
पषृ्ठभाग पाण्याची 
गणुवत्ता आजण भिूल 
गणुवते्तत बदल घाण 
पाणी स्त्राव 
 

कोणतेही जवचलन प्रस्ताजवत नाही. प्रवाहाचे प्रमाण, 
पषृ्ठभाग िलजवज्ञान आजण भिूल प्रणालीवर 
कोणताही प्रजतकूल पजरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 3.0 मीटर खोलीपुरती मयाजदत ठेवले 
िाईल, ज्यामळेु नदीच्या प्रवाहात िास्त बदल होणार 
नाही. 
पोटेबल टॉयलेट्स वापरली िातील; त्यामळेु कोणतेही 
सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन जक्रयाकलाप, 
वाहने वा ट्रॅक्टर 
हालचालीद्वारे 
वाळूची वाहतकू 
खजनि लोड करणे 
आजण उतारणे 

या पसरलेल्या धळू 
जनर्षमतीमळेु मानवी 
आरोग्यावर प्रजतकूल 
पजरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साचल्याने 
स्टोमेटल जनदेशांक कमी 
केला िाऊ शकतो. 

सीपीसीबीच्या मागगदशगक सचूनांनसुार ग्रीन बेल्ट 
आवारात जवकजसत केला िाईल. 
कामगारांना डस्ट मास्क प्रदान केला िाईल. कच्च्या 
रस्त्यावर जनयजमत पाणी कशपडणे. ट्रक / जटप्परचा 
एकसमान वेग राखण्यासाठी रस्ते सपाटीकरण केले 
िाईल. रस्त्यावर येणाऱ्या ट्रकचा वेग मयाजदत असेल 
आजण वाहतकुीच्या वेळी सामग्रीचे आवरण असेल. 
ओव्हरलोकडग टाळले िाईल.  

3. ध्वनी 
 

खाण स्थळापासनु 
िवळपासच्या 
रस्त्यावर रहदारी. 

वाहनांच्या रहदारी आजण 
खाणकामांच्या 
कारणामळेु आवाि 
जनर्षमती 
 

आवािाचे जनयजमतपणे परीक्षण केले िाईल. वाहतकू 
वाहनांजशवाय इतर कोणत्याही उपकरणांना परवानगी 
जदली िाणार नाही. कंपन आजण आवाि कमी 
करण्यासाठी वाहनांची योग्य देखभाल केली िाईल. 
कामगारांना इअर मफ प्रदान केले िातील.  

4. िागा 
 
 

वाळू उत्खनन व 
वाहतुक 

नदीच्या पात्रात 
िाण्याकरीता रस्त्याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू 
होऊ शकते. 
नदीकाठावरील  िमीन 
सपाट करणे आजण वाळू 
उपसल्यामळेु 
पयावरणीय. 
रस्ताच्या नेटवकग मुळे 
पषृ्ठभाग जबघडणे 

नदीच्या रंदीच्या १/ 4 मी नदीच्या काठापासनु कमी 
सरुक्षीत अंतर सोडले िाईल (“ शाश्वत वाळू उत्खनन 
मागगदशगक सचूना”  नसुार) खाणकाम परवानगी पेक्षा 
िास्त होणार नाही. 
नदीकाठापयंत िाणाऱ्या रस्त्यांची नासधसु  टाळले 
िाईल आजण उताराची देखभाल केली िाईल. 

5. इकोलॉिी  
 

वाळु उत्खनन व 
वाहतुक 

अल्प-कालावधीचा त्रास, 
ध्वनीमळेु वन्यिीवांना 

नदीकाठािवळील ग्रीन बेल्ट / समदुाय वनीकरण 
अप्रोच रोड बारीक धलुीकण उत्सिगनास प्रजतबंजधत 
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त्रास 
पजरसरावर पजरणाम 
होईल. 

करेल. 

6. वाहतुकीची 
पध्दत  

वाहनांच्या संख्येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ केल्याने 
पयावरणावर जवपजरत 
पजरणाम होईल. 

प्रकल्पात परेुसे रस्ते आजण पाजकंगच्या सहाय्याने 
वाहन वाहतुकीचे जनयमन केले िाईल. 

 

                                  सामाशजक दाशयत्व्- (CSR) 

        रेती उत्खनन केल्याने पजरसरातील वातावरणात बदल होण्याची शक्यता असल्याने त्यावर जवजवध 

उपाययोिना करण्यात येतात. वाळु/रेती जनगगती सधुारीत धोरण जदनांक 3/09/2019 रोिी नसुार 

रेतीघाट प्रस्ताजवत असलेल्या ग्रामपंचायतीना अनषंुगीक जवकास कामे करण्याकरीता जनधी परुवठा 

करण्याची तरतदु करण्यात आलेली आहे. ग्रामपंचायतीने रेती उत्खननास परवानगी जदल्यास मा. 

जिल्हाजधकारी यांच्या माफग त जललावात  प्राप्त होनाऱ्या रक्कमेतनू स्वाजमत्वधन विा करुन जशल्लक 

रक्कमेचा 25% पयंत जनधी ग्रामपंचायतीना देण्याची तरतदु करण्यात आलेली आहे. जललावाचा 

रक्कमेचा प्रमाणात ही रक्कम 10% ते 25% पयतं देय असेल.  

   ग्रामपंयातीना देण्यात येणारा जनधी त्याच्या अधीनस्त येण्याऱ्या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दरुस्ती, रस्त्याचा दरुस्ती तसेच इतर मलुभुत गरिा भागवण्याकरीता खचग करणे आवश्यक आहे. 

प्रस्तावीत धोरणानसुार रेतीघाट जललावात गेल्यास संबंजधत ग्रामपंचयातीस जनधीदेय असेल. 

  

पयावरण संरक्षण उपाय सधुारण्यासाठी, शनयंत्रण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आिेत(EMP COST) 

अ. .                        

1. 
                           

                    . 

              (   ,     ,     ,     

    ) 
45,000/- 

                    35,000/- 

       10000/- 

2. नदीकाठा                                       1,00,000/- 
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3. 
         /          (Rs. 400 per 

tree) 

             
1,38,600/- 

        

4. स     
                इ   स          

(स स      ,       इ.) 
40,000/- 

5.     स           
    स               स     (Mobile 

Toilet)         स       स     
1,37,250/- 

     Rs. 5,05,850/- 
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           जिल्हयातील मौिा                 स.  . 37  41,47,63,81,83,115,121,127,137,139        1.05   . 

  . करीता सदर प्रस्ताव वाळु उत्खननाच्या दृष्टीने पयावरण जवषयक मान्यते करीता तयार कलेले आहे. पयावरण, वन 

व वातावरजणय बदल मंत्रालय, मुंबई. यांच्या जदनांक. 14/09/2016 च्या तरतुदी नसुार 0 ते 05 हेक्टर के्षत्रफळ असलेल्या 

रेती घाटास पयावरण जवषयक मान्यता घेण्याकरीता िनसनुावणी घेण्यात येत आहे. त्याकरीता राज्य स्तरीय पयावरण 

सजमतीकडे पयावरण जवषयक मान्यते करीता,  

वाळु हे गौण खजनि बांधकामाचा दृष्ष्टने अंत्यात महत्वाचे असनु ईमारत बांधकाम करण्याकरीता अत्यंत आवश्यक व 

िास्तीत िास्त मागणी असलेले गौण खजनि आहे. वाळुची कठीणता व जटकाउपणा िास्त असल्याने हे मखु्यता रस्ते व 

इतर बांधकामात मोठया प्रमाणात वापरल्या िाते. 

प्रस्तावीत मौिा            हा रेती घाट      नदीवर प्रस्तावीत असनू वरील प्रमाणे स.नं. लगतचे नदी पात्रातुन वाळुची 

उत्खनन प्रस्तावीत आहे. सदर रेती घाटातुन रेतीचे उत्खनन हे मनषु्या द वारे फावडे आजण घमेले वापरुनच करावयाचे 

प्रस्तावीत आहे. तसेच वाहतकु करण्याकरीता ट्रॅक्टर ककवा जटप्परचा उपयोग करीत असतांना त्यात रेतीचे भरण सधु्दा 

मनषु्य बळा द्वारे केला िाईल, वाळु जनसगगत: शैल असल्याने जिलींग, ब्लास्टींग चा वापर केला िाणार नाही. सदर रेती 

घाटातुन वषग 2021-22 मध्ये 3710 ब्रास रेतीचे उत्खनन प्रस्तावीत असनु पयावरण जवषयक मान्यता प्राप्त झाल्यावर 

जललावाद्वारे उत्खननास परवानगी देण्यात येईल. त्याकरीता खाणकाम योिना वजरष्ठ उपसंचालक, भुजवज्ञान व खजनकमग 

संचालनालय जवभाग यांचा कडुन मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. जदनांक. 15 िानेवारी 2016 रोिीच्या पयावरण 

जवभागाचा अजधसचुने नसुार प्रकल्प बी 2                    स      स                                      

                                             स              स         स                    
 

सारणी : प्रस्थवीत स्थळाची ठळक वैशिष्ठे 

अ.क्र. तपिील माशिती 
A. प्रकल्पाचे स्वरुप           रेती घाट  
B. प्रकल्पाचा आकार 
1. उत्खनन के्षत्रफळ 1.05 हे.आर 
2. प्र   जवत उत्पादन क्षमता  3710 ब्रास/वार्षषक 
C स्थळाचे तपिील 
1. गाव           
2. तालकुा परंडा 
3. जिल्हा             
4. राज्य महाराष्ट्र 
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5. अक्षांश व रेखांश 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pillar Latitude Longitude 

B.P 1 18° 28'11.37"N 75°20 28.62"E 

B.P 2 18° 28'18.56"N 75°20'27.94"E 

B.P 3 18° 28'18.72"N 75°20'25.85"E 

B.P 4 18° 28'08.56"N 75°20'27.08"E 

6. टोपोशीट क्रमांक. 47N/7 
D के्षत्राची पयावरण ताळमेळ 
1. नदी/िलाशय     नदी आहे. 
2. जवळचे गाव/शजल्िा खजनपट्टा के्षत्र हे पारेवाडी  पासनू चे अंतर 0.60.मी. आहे 
3. िवळचे रेल्व ेस्टेशन िवळचे रेल्व ेस्टेशन हे स  jeur रेल्व ेस्टेशन असनु 18.10 जक.मी. अंतरावर आहे 
4. िवळचे जवमाणतळ िवळचे जवमाणतळ      ला, 154.18 जक.मी दजक्षनेला आहे. 
5. राज्याचा जसमा राज्या लगतच्या जसमा नाही. 
6. भुकंपाचे जवभाग नाही. 
D खचाचा तपिील 

1. ऑफसेट प्राईि Rs. 16487240/ 
E प्रकल्पासाठी आवश्यक बाबी 
1. पाण्याची आवश्यकता  2.90 KLD 
2. इंधनाची आवश्यता N/A 
3. मणषु्य बळाची 

आवश्यता 
13 (कुशल आजण अकुशल व्यक्ती) 

 

पाणी आशण इतर द्रव्याची उपलब्धता 

प्रस्तावीत प्रकल्पात पाण्याची शनयमीत आवश्यकता 2.90 KLD. असनु मौजा             येथे परुवठा करण्याचे 
साधन आिे. पाण्याच्या आवश्यकतेचा तपिील खाली शदला आिे. 

तपिील : पाण्याची मागणी  

S. No. तपिील प्रमाण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.30 

2. धळु दडपण्यासाठी  पाण्याची फवारणी 1.60 

3. ग्रीन बेल्ट / वकृ्षारोपण 1.0 
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Total 2.90 
पयावरण व्यवस्थापनाचे शनयोजन 

अ.
क्र. 

पयावरणी
य मापदंड  

शक्रयाकलाप प्रभाव ईएमपी / िमन उपायांचे भशवष्यवाणी  

1. िल 
 

खाणकाम ककवा 
वाळूचे जनष्कषगण 

प्रवाहात बदल 
खोलीत वाढ केल्याने 
प्रवाहाची गती वाढू शकते 
पषृ्ठभाग पाण्याची 
गणुवत्ता आजण भिूल 
गणुवते्तत बदल घाण 
पाणी स्त्राव 
 

कोणतेही जवचलन प्रस्ताजवत नाही. प्रवाहाचे प्रमाण, 
पषृ्ठभाग िलजवज्ञान आजण भिूल प्रणालीवर 
कोणताही प्रजतकूल पजरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 3.0 मीटर खोलीपुरती मयाजदत ठेवले 
िाईल, ज्यामळेु नदीच्या प्रवाहात िास्त बदल होणार 
नाही. 
पोटेबल टॉयलेट्स वापरली िातील; त्यामळेु कोणतेही 
सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन जक्रयाकलाप, 
वाहने वा ट्रॅक्टर 
हालचालीद्वारे 
वाळूची वाहतकू 
खजनि लोड करणे 
आजण उतारणे 

या पसरलेल्या धळू 
जनर्षमतीमळेु मानवी 
आरोग्यावर प्रजतकूल 
पजरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साचल्याने 
स्टोमेटल जनदेशांक कमी 
केला िाऊ शकतो. 

सीपीसीबीच्या मागगदशगक सचूनांनसुार ग्रीन बेल्ट 
आवारात जवकजसत केला िाईल. 
कामगारांना डस्ट मास्क प्रदान केला िाईल. कच्च्या 
रस्त्यावर जनयजमत पाणी कशपडणे. ट्रक / जटप्परचा 
एकसमान वेग राखण्यासाठी रस्ते सपाटीकरण केले 
िाईल. रस्त्यावर येणाऱ्या ट्रकचा वेग मयाजदत असेल 
आजण वाहतकुीच्या वेळी सामग्रीचे आवरण असेल. 
ओव्हरलोकडग टाळले िाईल.  

3. ध्वनी 
 

खाण स्थळापासनु 
िवळपासच्या 
रस्त्यावर रहदारी. 

वाहनांच्या रहदारी आजण 
खाणकामांच्या 
कारणामळेु आवाि 
जनर्षमती 
 

आवािाचे जनयजमतपणे परीक्षण केले िाईल. वाहतकू 
वाहनांजशवाय इतर कोणत्याही उपकरणांना परवानगी 
जदली िाणार नाही. कंपन आजण आवाि कमी 
करण्यासाठी वाहनांची योग्य देखभाल केली िाईल. 
कामगारांना इअर मफ प्रदान केले िातील.  

4. िागा 
 
 

वाळू उत्खनन व 
वाहतुक 

नदीच्या पात्रात 
िाण्याकरीता रस्त्याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू 
होऊ शकते. 
नदीकाठावरील  िमीन 
सपाट करणे आजण वाळू 
उपसल्यामळेु 
पयावरणीय. 
रस्ताच्या नेटवकग मुळे 
पषृ्ठभाग जबघडणे 

नदीच्या रंदीच्या १/ 4 मी नदीच्या काठापासनु कमी 
सरुक्षीत अंतर सोडले िाईल (“ शाश्वत वाळू उत्खनन 
मागगदशगक सचूना”  नसुार) खाणकाम परवानगी पेक्षा 
िास्त होणार नाही. 
नदीकाठापयंत िाणाऱ्या रस्त्यांची नासधसु  टाळले 
िाईल आजण उताराची देखभाल केली िाईल. 

5. इकोलॉिी  
 

वाळु उत्खनन व 
वाहतुक 

अल्प-कालावधीचा त्रास, 
ध्वनीमळेु वन्यिीवांना 

नदीकाठािवळील ग्रीन बेल्ट / समदुाय वनीकरण 
अप्रोच रोड बारीक धलुीकण उत्सिगनास प्रजतबंजधत 
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त्रास 
पजरसरावर पजरणाम 
होईल. 

करेल. 

6. वाहतुकीची 
पध्दत  

वाहनांच्या संख्येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ केल्याने 
पयावरणावर जवपजरत 
पजरणाम होईल. 

प्रकल्पात परेुसे रस्ते आजण पाजकंगच्या सहाय्याने 
वाहन वाहतुकीचे जनयमन केले िाईल. 

 

                                  सामाशजक दाशयत्व्- (CSR) 

        रेती उत्खनन केल्याने पजरसरातील वातावरणात बदल होण्याची शक्यता असल्याने त्यावर जवजवध 

उपाययोिना करण्यात येतात. वाळु/रेती जनगगती सधुारीत धोरण जदनांक 3/09/2019 रोिी नसुार 

रेतीघाट प्रस्ताजवत असलेल्या ग्रामपंचायतीना अनषंुगीक जवकास कामे करण्याकरीता जनधी परुवठा 

करण्याची तरतदु करण्यात आलेली आहे. ग्रामपंचायतीने रेती उत्खननास परवानगी जदल्यास मा. 

जिल्हाजधकारी यांच्या माफग त जललावात  प्राप्त होनाऱ्या रक्कमेतनू स्वाजमत्वधन विा करुन जशल्लक 

रक्कमेचा 25% पयंत जनधी ग्रामपंचायतीना देण्याची तरतदु करण्यात आलेली आहे. जललावाचा 

रक्कमेचा प्रमाणात ही रक्कम 10% ते 25% पयतं देय असेल.  

   ग्रामपंयातीना देण्यात येणारा जनधी त्याच्या अधीनस्त येण्याऱ्या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दरुस्ती, रस्त्याचा दरुस्ती तसेच इतर मलुभुत गरिा भागवण्याकरीता खचग करणे आवश्यक आहे. 

प्रस्तावीत धोरणानसुार रेतीघाट जललावात गेल्यास संबंजधत ग्रामपंचयातीस जनधीदेय असेल. 

  

पयावरण संरक्षण उपाय सधुारण्यासाठी, शनयंत्रण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आिेत(EMP COST) 

अ. .                        

1. 
                           

                    . 

              (   ,     ,     ,     

    ) 
45,000/- 

                    35,000/- 

       10000/- 

2. नदीकाठा                                       1,00,000/- 



रेती घाटाचे नाव :-           मौजा                 1.05   .   .        –      ,      -           

        
 

3. 
         /          (Rs. 400 per 

tree) 

             
1,38,000/- 

        

4. स     
                इ   स          

(स स      ,       इ.) 
40,000/- 

5.     स           
    स               स     (Mobile 

Toilet)         स       स     
1,37,250/- 

     Rs. 6,05,850/- 

 
 
 



रेती घाटाचे नाव :-   -     , मौजा   -     1.07   . आर.        –  र   ,      -              र    
 

                
 
           जिल्हयातील मौिा   -                    
49,48,47,46,44,45,42,41,40,39,38,36,35,34,33,32,31,29,50,51,52,53,58,43,25,26,28,21,20,19,18,17,
14,12,170,169,168,167,166    25,24,23,21,16,15,163,154,155,152,151,149,148,147,146/ ,144,141,
140,138,136,135,134 "        1.07         करीता सदर प्रस्ताव वाळु उत्खननाच्या दृष्टीने पयावरण जवषयक 
मान्यते करीता तयार कलेले आहे. पयावरण, वन व वातावरजणय बदल मंत्रालय, मुंबई. यांच्या जदनांक. 14/09/2016 च्या 
तरतदुी नसुार 0 ते 05 हेक्टर के्षत्रफळ असलेल्या रेती घाटास पयावरण जवषयक मान्यता घेण्याकरीता िनसनुावणी घेण्यात 
येत आहे. त्याकरीता राज्य स्तरीय पयावरण सजमतीकडे पयावरण जवषयक मान्यते करीता,  
वाळु हे गौण खजनि बांधकामाचा दृष्ष्टने अंत्यात महत्वाचे असनु ईमारत बांधकाम करण्याकरीता अत्यंत आवश्यक व 
िास्तीत िास्त मागणी असलेले गौण खजनि आहे. वाळुची कठीणता व जटकाउपणा िास्त असल्याने हे मखु्यता रस्ते व 
इतर बांधकामात मोठया प्रमाणात वापरल्या िाते. 

प्रस्तावीत मौिा   -        हा रेती घाट उल् फा  नदीवर प्रस्तावीत असनू वरील प्रमाणे स.नं. लगतचे नदी पात्रातुन वाळुची 

उत्खनन प्रस्तावीत आहे. सदर रेती घाटातुन रेतीचे उत्खनन हे मनषु्या द वारे फावडे आजण घमेले वापरुनच करावयाचे 

प्रस्तावीत आहे. तसेच वाहतकु करण्याकरीता ट्रॅक्टर ककवा जटप्परचा उपयोग करीत असतांना त्यात रेतीचे भरण सधु्दा 

मनषु्य बळा द्वारे केला िाईल, वाळु जनसगगत: शैल असल्याने जिलींग, ब्लास्टींग चा वापर केला िाणार नाही. सदर रेती 

घाटातुन वषग 2021-22 मध्ये 3767 ब्रास रेतीचे उत्खनन प्रस्तावीत असनु पयावरण जवषयक मान्यता प्राप्त झाल्यावर 

जललावाद्वारे उत्खननास परवानगी देण्यात येईल. त्याकरीता खाणकाम योिना वजरष्ठ उपसंचालक, भुजवज्ञान व खजनकमग 

संचालनालय जवभाग यांचा कडुन मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. जदनांक. 15 िानेवारी 2016 रोिीच्या पयावरण 

जवभागाचा अजधसचुने नसुार प्रकल्प बी 2                                                                  

                                                                                           
 

सारणी : प्रस्थवीत स्थळाची ठळक वैशिष्ठे 

अ.क्र. तपिील माशिती 
A. प्रकल्पाचे स्वरुप   -         रेती घाट  
B. प्रकल्पाचा आकार 
1. उत्खनन के्षत्रफळ 1.07 हे.आर 
2. प्र   जवत उत्पादन क्षमता  3767 ब्रास/वार्षषक 
C स्थळाचे तपिील 
1. गाव रुई-दधुी    
2. तालकुा परंडा 
3. जिल्हा             
4. राज्य महाराष्ट्र 



रेती घाटाचे नाव :-   -     , मौजा   -     1.07   . आर.        –  र   ,      -              र    
 

5. अक्षांश व रेखांश 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pillar Latitude Longitude 

B.P 1 18° 15'27.57"N 75°29 30.63"E 

B.P 2 18° 15'46.71"N 75°29'39.03"E 

B.P 3 18° 15'48.05"N 75°29'38.81"E 

B.P 4 18° 15'48.41"N 75°29'38.47"E 

6. टोपोशीट क्रमांक. 47N/7 
D के्षत्राची पयावरण ताळमेळ 
1. नदी/िलाशय      नदी आहे. 
2. जवळचे गाव/शजल्िा खजनपट्टा के्षत्र हे रुई-दधुी    पासनू चे अंतर 0.40 जक.मी. आहे 
3. िवळचे रेल्व ेस्टेशन िवळचे रेल्व ेस्टेशन हे रेल्व ेस्टेशन असनु 20.20 जक.मी. अंतरावर आहे 
4. िवळचे जवमाणतळ िवळचे जवमाणतळ       ला,152.50 जक.मी दजक्षनेला आहे. 
5. राज्याचा जसमा राज्यालगतच्या जसमा नाही. 
6. भुकंपाचे जवभाग नाही. 
D खचाचा तपिील 

1. ऑफसेट प्राईि Rs. 16740548/- 
E प्रकल्पासाठी आवश्यक बाबी 
1. पाण्याची आवश्यकता  3.20 KLD 
2. इंधनाची आवश्यता N/A 
3. मणषु्य बळाची आवश्यता 13 (कुशल आजण अकुशल व्यक्ती) 

 

 

पाणी आशण इतर द्रव्याची उपलब्धता 

प्रस्तावीत प्रकल्पात पाण्याची शनयमीत आवश्यकता 3.20 KLD. असनु मौजा रुई-दधुी    येथे परुवठा करण्याचे 
साधन आिे. पाण्याच्या आवश्यकतेचा तपिील खाली शदला आिे. 

तपिील : पाण्याची मागणी  

S. No. तपिील प्रमाण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.60 

2. धळु दडपण्यासाठी  पाण्याची फवारणी 1.60 

3. ग्रीन बेल्ट / वकृ्षारोपण 1.00 

Total 3.20 



रेती घाटाचे नाव :-   -     , मौजा   -     1.07   . आर.        –  र   ,      -              र    
 

पयावरण व्यवस्थापनाचे शनयोजन 

अ.
क्र. 

पयावरणी
य मापदंड  

शक्रयाकलाप प्रभाव ईएमपी / िमन उपायांचे भशवष्यवाणी  

1. िल 
 

खाणकाम ककवा 
वाळूचे जनष्कषगण 

प्रवाहात बदल 
खोलीत वाढ केल्याने 
प्रवाहाची गती वाढू शकते 
पषृ्ठभाग पाण्याची 
गणुवत्ता आजण भिूल 
गणुवते्तत बदल घाण 
पाणी स्त्राव 
 

कोणतेही जवचलन प्रस्ताजवत नाही. प्रवाहाचे प्रमाण, 
पषृ्ठभाग िलजवज्ञान आजण भिूल प्रणालीवर 
कोणताही प्रजतकूल पजरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 05 मीटर खोलीपरुती मयाजदत ठेवले 
िाईल, ज्यामळेु नदीच्या प्रवाहात िास्त बदल होणार 
नाही. 
पोटेबल टॉयलेट्स वापरली िातील; त्यामळेु कोणतेही 
सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन जक्रयाकलाप, 
वाहने वा ट्रॅक्टर 
हालचालीद्वारे 
वाळूची वाहतकू 
खजनि लोड करणे 
आजण उतारणे 

या पसरलेल्या धळू 
जनर्षमतीमळेु मानवी 
आरोग्यावर प्रजतकूल 
पजरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साचल्याने 
स्टोमेटल जनदेशांक कमी 
केला िाऊ शकतो. 

सीपीसीबीच्या मागगदशगक सचूनांनसुार ग्रीन बेल्ट 
आवारात जवकजसत केला िाईल. 
कामगारांना डस्ट मास्क प्रदान केला िाईल. कच्च्या 
रस्त्यावर जनयजमत पाणी कशपडणे. ट्रक / जटप्परचा 
एकसमान वेग राखण्यासाठी रस्ते सपाटीकरण केले 
िाईल. रस्त्यावर येणाऱ्या ट्रकचा वेग मयाजदत असेल 
आजण वाहतकुीच्या वेळी सामग्रीचे आवरण असेल. 
ओव्हरलोकडग टाळले िाईल.  

3. ध्वनी 
 

खाण स्थळापासनु 
िवळपासच्या 
रस्त्यावर रहदारी. 

वाहनांच्या रहदारी आजण 
खाणकामांच्या 
कारणामळेु आवाि 
जनर्षमती 
 

आवािाचे जनयजमतपणे परीक्षण केले िाईल. वाहतकू 
वाहनांजशवाय इतर कोणत्याही उपकरणांना परवानगी 
जदली िाणार नाही. कंपन आजण आवाि कमी 
करण्यासाठी वाहनांची योग्य देखभाल केली िाईल. 
कामगारांना इअर मफ प्रदान केले िातील.  

4. िागा 
 
 

वाळू उत्खनन व 
वाहतुक 

नदीच्या पात्रात 
िाण्याकरीता रस्त्याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू 
होऊ शकते. 
नदीकाठावरील  िमीन 
सपाट करणे आजण वाळू 
उपसल्यामळेु 
पयावरणीय. 
रस्ताच्या नेटवकग मुळे 
पषृ्ठभाग जबघडणे 

नदीच्या रंदीच्या १/ 4 मी नदीच्या काठापासनु कमी 
सरुक्षीत अंतर सोडले िाईल (“ शाश्वत वाळू उत्खनन 
मागगदशगक सचूना”  नसुार) खाणकाम परवानगी पेक्षा 
िास्त होणार नाही. 
नदीकाठापयंत िाणाऱ्या रस्त्यांची नासधसु  टाळले 
िाईल आजण उताराची देखभाल केली िाईल. 

5. इकोलॉिी  
 

वाळु उत्खनन व 
वाहतुक 

अल्प-कालावधीचा त्रास, 
ध्वनीमळेु वन्यिीवांना 
त्रास 
पजरसरावर पजरणाम 

नदीकाठािवळील ग्रीन बेल्ट / समदुाय वनीकरण 
अप्रोच रोड बारीक धलुीकण उत्सिगनास प्रजतबंजधत 
करेल. 



रेती घाटाचे नाव :-   -     , मौजा   -     1.07   . आर.        –  र   ,      -              र    
 

होईल. 

6. वाहतुकीची 
पध्दत  

वाहनांच्या संख्येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ केल्याने 
पयावरणावर जवपजरत 
पजरणाम होईल. 

प्रकल्पात परेुसे रस्ते आजण पाजकंगच्या सहाय्याने 
वाहन वाहतुकीचे जनयमन केले िाईल. 

. 

 

                                  सामाशजक दाशयत्व्- (CSR) 

        रेती उत्खनन केल्याने पजरसरातील वातावरणात बदल होण्याची शक्यता असल्याने त्यावर जवजवध 

उपाययोिना करण्यात येतात. वाळु/रेती जनगगती सधुारीत धोरण जदनांक 3/09/2019 रोिी नसुार 

रेतीघाट प्रस्ताजवत असलेल्या ग्रामपंचायतीना अनषंुगीक जवकास कामे करण्याकरीता जनधी परुवठा 

करण्याची तरतदु करण्यात आलेली आहे. ग्रामपंचायतीने रेती उत्खननास परवानगी जदल्यास मा. 

जिल्हाजधकारी यांच्या माफग त जललावात  प्राप्त होनाऱ्या रक्कमेतनू स्वाजमत्वधन विा करुन जशल्लक 

रक्कमेचा 25% पयंत जनधी ग्रामपंचायतीना देण्याची तरतदु करण्यात आलेली आहे. जललावाचा 

रक्कमेचा प्रमाणात ही रक्कम 10% ते 25% पयतं देय असेल.  

   ग्रामपंयातीना देण्यात येणारा जनधी त्याच्या अधीनस्त येण्याऱ्या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दरुस्ती, रस्त्याचा दरुस्ती तसेच इतर मलुभुत गरिा भागवण्याकरीता खचग करणे आवश्यक आहे. 

प्रस्तावीत धोरणानसुार रेतीघाट जललावात गेल्यास संबंजधत ग्रामपंचयातीस जनधीदेय असेल. 

  

पयावरण संरक्षण उपाय सधुारण्यासाठी, शनयंत्रण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आिेत(EMP COST) 

अ. .                   र    

1. 
                           

                    . 

              (   ,     ,     ,     

    ) 
45,000/- 

                    35,000/- 

       10000/- 

2. नदीकाठा                                       1,00,000/- 

3.          /          (Rs. 400 per              1,41,200/- 



रेती घाटाचे नाव :-   -     , मौजा   -     1.07   . आर.        –  र   ,      -              र    
 

tree)         

4.       
                इ              

(         ,       इ.) 
40,000/- 

5.                 
                          (Mobile 

Toilet)                       
1,37,250/- 

     Rs. 5,08,450/- 

 
 
 



रेती घाटाचे नाव :-                      .   मौजा                      .         1.60   .   . 

       –      ,      -                   
 

                
 
           जिल्हयातील मौिा                      .         स.  .        -195,206,207 

      35,36,37,38,40,47,48,53,54,55,56,316,317,369,377,400,403,404,407,408,410,411,412,413,414,

415       232,233,291,293,294,295,318,327,328,329,333,335,336,337,338,339        1.60   .   . 

करीता सदर प्रस्ताव वाळु उत्खननाच्या दृष्टीने पयावरण जवषयक मान्यते करीता तयार कलेले आहे. पयावरण, वन व 

वातावरजणय बदल मंत्रालय, मुंबई. यांच्या जदनांक. 14/09/2016 च्या तरतदुी नसुार 0 ते 05 हेक्टर के्षत्रफळ असलेल्या 

रेती घाटास पयावरण जवषयक मान्यता घेण्याकरीता िनसनुावणी घेण्यात येत आहे. त्याकरीता राज्य स्तरीय पयावरण 

सजमतीकडे पयावरण जवषयक मान्यते करीता,  

वाळु हे गौण खजनि बांधकामाचा दृष्ष्टने अंत्यात महत्वाचे असनु ईमारत बांधकाम करण्याकरीता अत्यंत आवश्यक व 

िास्तीत िास्त मागणी असलेले गौण खजनि आहे. वाळुची कठीणता व जटकाउपणा िास्त असल्याने हे मखु्यता रस्ते व 

इतर बांधकामात मोठया प्रमाणात वापरल्या िाते. 

प्रस्तावीत मौिा                      .   हा रेती घाट       नदीवर प्रस्तावीत असनू वरील प्रमाणे स.नं. लगतचे 

नदी पात्रातुन वाळुची उत्खनन प्रस्तावीत आहे. सदर रेती घाटातुन रेतीचे उत्खनन हे मनषु्या द वारे फावडे आजण घमेले 

वापरुनच करावयाचे प्रस्तावीत आहे. तसेच वाहतकु करण्याकरीता ट्रॅक्टर ककवा जटप्परचा उपयोग करीत असतांना त्यात 

रेतीचे भरण सधु्दा मनषु्य बळा द्वारे केला िाईल, वाळु जनसगगत: शैल असल्याने जिलींग, ब्लास्टींग चा वापर केला िाणार 

नाही. सदर रेती घाटातुन वषग 2021-22 मध्ये 5654 ब्रास रेतीचे उत्खनन प्रस्तावीत असनु पयावरण जवषयक मान्यता प्राप्त 

झाल्यावर जललावाद्वारे उत्खननास परवानगी देण्यात येईल. त्याकरीता खाणकाम योिना वजरष्ठ उपसंचालक, भुजवज्ञान व 

खजनकमग संचालनालय जवभाग यांचा कडुन मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. जदनांक. 15 िानेवारी 2016 रोिीच्या 

पयावरण जवभागाचा अजधसचुने नसुार प्रकल्प बी 2                    स      स                                

                                                   स              स         स               

     
 

सारणी : प्रस्थवीत स्थळाची ठळक वैशिष्ठे 

अ.क्र. तपिील माशिती 
A. प्रकल्पाचे स्वरुप                      .    रेती घाट  
B. प्रकल्पाचा आकार 
1. उत्खनन के्षत्रफळ 1.60 हे.आर 
2. प्र   जवत उत्पादन क्षमता  5654 ब्रास/वार्षषक 
C स्थळाचे तपिील 
1. गाव                      .   
2. तालकुा परंडा 



रेती घाटाचे नाव :-                      .   मौजा                      .         1.60   .   . 

       –      ,      -                   
 

3. जिल्हा             
4. राज्य महाराष्ट्र 
5. अक्षांश व रेखांश 

 
 
 
 
 
 

 

 

Pillar Latitude Longitude 

B.P 1 18° 25'41.59"N 75°23 3.95"E 

B.P 2 18° 25'46.71"N 75°23'39.03"E 

B.P 3 18° 25'48.05"N 75°23'38.81"E 

B.P 4 18° 26 13.80"N 75°23'35.29"E 

6. टोपोशीट क्रमांक. 47N/7 
D के्षत्राची पयावरण ताळमेळ 
1. नदी/िलाशय     नदी आहे. 
2. जवळचे गाव/शजल्िा खजनपट्टा के्षत्र हे   -        पासनू चे अंतर 2.0 जक.मी. आहे 
3. िवळचे रेल्व ेस्टेशन िवळचे रेल्व े स्टेशन हे स    रेल्व े स्टेशन असनु 20.20 जक.मी. अंतरावर 

आहे 
4. िवळचे जवमाणतळ िवळचे जवमाणतळ      ला,154.50  जक.मी दजक्षनेला आहे. 
5. राज्याचा जसमा राज्यालगतच्या जसमा नाही. 
6. भुकंपाचे जवभाग नाही. 
D खचाचा तपिील 

1. ऑफसेट प्राईि Rs. 25126376/- 
E प्रकल्पासाठी आवश्यक बाबी 
1. पाण्याची आवश्यकता  3.60 KLD 
2. इंधनाची आवश्यता N/A 
3. मणषु्य बळाची आवश्यता 13 (कुशल आजण अकुशल व्यक्ती) 

 

 

पाणी आशण इतर द्रव्याची उपलब्धता 

प्रस्तावीत प्रकल्पात पाण्याची शनयमीत आवश्यकता 3.60 KLD. असनु मौजा जाकेपपपरी येथे परुवठा करण्याचे 
साधन आिे. पाण्याच्या आवश्यकतेचा तपिील खाली शदला आिे. 

तपिील : पाण्याची मागणी  

S. No. तपिील प्रमाण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.60 



रेती घाटाचे नाव :-                      .   मौजा                      .         1.60   .   . 

       –      ,      -                   
 

2. धळु दडपण्यासाठी  पाण्याची फवारणी 2.0 

3. ग्रीन बेल्ट / वकृ्षारोपण 1.00 

Total 3.60 
पयावरण व्यवस्थापनाचे शनयोजन 

अ.
क्र. 

पयावरणी
य मापदंड  

शक्रयाकलाप प्रभाव ईएमपी / िमन उपायांचे भशवष्यवाणी  

1. िल 
 

खाणकाम ककवा 
वाळूचे जनष्कषगण 

प्रवाहात बदल 
खोलीत वाढ केल्याने 
प्रवाहाची गती वाढू शकते 
पषृ्ठभाग पाण्याची 
गणुवत्ता आजण भिूल 
गणुवते्तत बदल घाण 
पाणी स्त्राव 
 

कोणतेही जवचलन प्रस्ताजवत नाही. प्रवाहाचे प्रमाण, 
पषृ्ठभाग िलजवज्ञान आजण भिूल प्रणालीवर 
कोणताही प्रजतकूल पजरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 1.0 मीटर खोलीपुरती मयाजदत ठेवले 
िाईल, ज्यामळेु नदीच्या प्रवाहात िास्त बदल होणार 
नाही. 
पोटेबल टॉयलेट्स वापरली िातील; त्यामळेु कोणतेही 
सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन जक्रयाकलाप, 
वाहने वा ट्रॅक्टर 
हालचालीद्वारे 
वाळूची वाहतकू 
खजनि लोड करणे 
आजण उतारणे 

या पसरलेल्या धळू 
जनर्षमतीमळेु मानवी 
आरोग्यावर प्रजतकूल 
पजरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साचल्याने 
स्टोमेटल जनदेशांक कमी 
केला िाऊ शकतो. 

सीपीसीबीच्या मागगदशगक सचूनांनसुार ग्रीन बेल्ट 
आवारात जवकजसत केला िाईल. 
कामगारांना डस्ट मास्क प्रदान केला िाईल. कच्च्या 
रस्त्यावर जनयजमत पाणी कशपडणे. ट्रक / जटप्परचा 
एकसमान वेग राखण्यासाठी रस्ते सपाटीकरण केले 
िाईल. रस्त्यावर येणाऱ्या ट्रकचा वेग मयाजदत असेल 
आजण वाहतकुीच्या वेळी सामग्रीचे आवरण असेल. 
ओव्हरलोकडग टाळले िाईल.  

3. ध्वनी 
 

खाण स्थळापासनु 
िवळपासच्या 
रस्त्यावर रहदारी. 

वाहनांच्या रहदारी आजण 
खाणकामांच्या 
कारणामळेु आवाि 
जनर्षमती 
 

आवािाचे जनयजमतपणे परीक्षण केले िाईल. वाहतकू 
वाहनांजशवाय इतर कोणत्याही उपकरणांना परवानगी 
जदली िाणार नाही. कंपन आजण आवाि कमी 
करण्यासाठी वाहनांची योग्य देखभाल केली िाईल. 
कामगारांना इअर मफ प्रदान केले िातील.  

4. िागा 
 
 

वाळू उत्खनन व 
वाहतुक 

नदीच्या पात्रात 
िाण्याकरीता रस्त्याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू 
होऊ शकते. 
नदीकाठावरील  िमीन 
सपाट करणे आजण वाळू 
उपसल्यामळेु 
पयावरणीय. 
रस्ताच्या नेटवकग मुळे 

नदीच्या रंदीच्या १/ 4 मी नदीच्या काठापासनु कमी 
सरुक्षीत अंतर सोडले िाईल (“ शाश्वत वाळू उत्खनन 
मागगदशगक सचूना”  नसुार) खाणकाम परवानगी पेक्षा 
िास्त होणार नाही. 
नदीकाठापयंत िाणाऱ्या रस्त्यांची नासधसु  टाळले 
िाईल आजण उताराची देखभाल केली िाईल. 



रेती घाटाचे नाव :-                      .   मौजा                      .         1.60   .   . 

       –      ,      -                   
 

पषृ्ठभाग जबघडणे 

5. इकोलॉिी  
 

वाळु उत्खनन व 
वाहतुक 

अल्प-कालावधीचा त्रास, 
ध्वनीमळेु वन्यिीवांना 
त्रास 
पजरसरावर पजरणाम 
होईल. 

नदीकाठािवळील ग्रीन बेल्ट / समदुाय वनीकरण 
अप्रोच रोड बारीक धलुीकण उत्सिगनास प्रजतबंजधत 
करेल. 

6. वाहतुकीची 
पध्दत  

वाहनांच्या संख्येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ केल्याने 
पयावरणावर जवपजरत 
पजरणाम होईल. 

प्रकल्पात परेुसे रस्ते आजण पाजकंगच्या सहाय्याने 
वाहन वाहतुकीचे जनयमन केले िाईल. 

. 

 

                                  सामाशजक दाशयत्व्- (CSR) 

        रेती उत्खनन केल्याने पजरसरातील वातावरणात बदल होण्याची शक्यता असल्याने त्यावर जवजवध 

उपाययोिना करण्यात येतात. वाळु/रेती जनगगती सधुारीत धोरण जदनांक 3/09/2019 रोिी नसुार 

रेतीघाट प्रस्ताजवत असलेल्या ग्रामपंचायतीना अनषंुगीक जवकास कामे करण्याकरीता जनधी परुवठा 

करण्याची तरतदु करण्यात आलेली आहे. ग्रामपंचायतीने रेती उत्खननास परवानगी जदल्यास मा. 

जिल्हाजधकारी यांच्या माफग त जललावात  प्राप्त होनाऱ्या रक्कमेतनू स्वाजमत्वधन विा करुन जशल्लक 

रक्कमेचा 25% पयंत जनधी ग्रामपंचायतीना देण्याची तरतदु करण्यात आलेली आहे. जललावाचा 

रक्कमेचा प्रमाणात ही रक्कम 10% ते 25% पयतं देय असेल.  

   ग्रामपंयातीना देण्यात येणारा जनधी त्याच्या अधीनस्त येण्याऱ्या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दरुस्ती, रस्त्याचा दरुस्ती तसेच इतर मलुभुत गरिा भागवण्याकरीता खचग करणे आवश्यक आहे. 

प्रस्तावीत धोरणानसुार रेतीघाट जललावात गेल्यास संबंजधत ग्रामपंचयातीस जनधीदेय असेल. 

  

पयावरण संरक्षण उपाय सधुारण्यासाठी, शनयंत्रण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आिेत(EMP COST) 

अ. .                        

1. 
                           

                    . 

              (   ,     ,     ,     

    ) 
45,000/- 



रेती घाटाचे नाव :-                      .   मौजा                      .         1.60   .   . 

       –      ,      -                   
 

                    50,000/- 

       10000/- 

2. नदीकाठा                                       1,60,000/- 

3. 
         /          (Rs. 400 per 

tree) 

             
2,11,200/- 

        

4. स     
                    स          

(स स      ,        .) 
40,000/- 

5.     स           
    स               स     (Mobile 

Toilet)         स       स     
1,37,250/- 

     Rs. 6,53,450/- 

 
 
 



रेती घाटाचे नाव :-         मौजा              3.20   .   .        –      ,      -           

        
 

                
 
           जिल्हयातील मौिा              स.  . 

997,996,994,871,865,864,863,860,857,878,916,1468,1469,1463,1462,1461,1456,1457,1455,1453,14

50,1451,1448,1446,1438,1437,1436,1426,1425,1422,1421,1420,1419,1418,1415,1414,1413,1412,14

11,818,819,820,823,825,826,851,696,691,686,2,5,6,8,62,78,82,89,96,97,99,104,107,108        1.25 

  .   . करीता सदर प्रस्ताव वाळु उत्खननाच्या दृष्टीने पयावरण जवषयक मान्यते करीता तयार कलेले आहे. पयावरण, 

वन व वातावरजणय बदल मंत्रालय, मुंबई. यांच्या जदनांक. 14/09/2016 च्या तरतदुी नसुार 0 ते 05 हेक्टर के्षत्रफळ 

असलेल्या रेती घाटास पयावरण जवषयक मान्यता घेण्याकरीता िनसनुावणी घेण्यात येत आहे. त्याकरीता राज्य स्तरीय 

पयावरण सजमतीकडे पयावरण जवषयक मान्यते करीता,  

वाळु हे गौण खजनि बांधकामाचा दृष्ष्टने अंत्यात महत्वाचे असनु ईमारत बांधकाम करण्याकरीता अत्यंत आवश्यक व 

िास्तीत िास्त मागणी असलेले गौण खजनि आहे. वाळुची कठीणता व जटकाउपणा िास्त असल्याने हे मखु्यता रस्ते व 

इतर बांधकामात मोठया प्रमाणात वापरल्या िाते. 

प्रस्तावीत मौिा       हा रेती घाट उल् फा  नदीवर प्रस्तावीत असनू वरील प्रमाणे स.नं. लगतचे नदी पात्रातुन वाळुची 

उत्खनन प्रस्तावीत आहे. सदर रेती घाटातुन रेतीचे उत्खनन हे मनषु्या द वारे फावडे आजण घमेले वापरुनच करावयाचे 

प्रस्तावीत आहे. तसेच वाहतकु करण्याकरीता ट्रॅक्टर ककवा जटप्परचा उपयोग करीत असतांना त्यात रेतीचे भरण सधु्दा 

मनषु्य बळा द्वारे केला िाईल, वाळु जनसगगत: शैल असल्याने जिलींग, ब्लास्टींग चा वापर केला िाणार नाही. सदर रेती 

घाटातुन वषग 2021-22 मध्ये 11307 ब्रास रेतीचे उत्खनन प्रस्तावीत असनु पयावरण जवषयक मान्यता प्राप्त झाल्यावर 

जललावाद्वारे उत्खननास परवानगी देण्यात येईल. त्याकरीता खाणकाम योिना वजरष्ठ उपसंचालक, भुजवज्ञान व खजनकमग 

संचालनालय जवभाग यांचा कडुन मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. जदनांक. 15 िानेवारी 2016 रोिीच्या पयावरण 

जवभागाचा अजधसचुने नसुार प्रकल्प बी 2                    स      स                                      

                                             स              स         स                    
 

सारणी : प्रस्थवीत स्थळाची ठळक वैशिष्ठे 

अ.क्र. तपिील माशिती 
A. प्रकल्पाचे स्वरुप        रेती घाट  
B. प्रकल्पाचा आकार 
1. उत्खनन के्षत्रफळ 3.20 हे.आर 
2. प्र   जवत उत्पादन क्षमता  11307 ब्रास/वार्षषक 
C स्थळाचे तपिील 
1. गाव        
2. तालकुा परंडा 



रेती घाटाचे नाव :-         मौजा              3.20   .   .        –      ,      -           

        
 

3. जिल्हा             
4. राज्य महाराष्ट्र 
5. अक्षांश व रेखांश 

 
 
 
 
 
 

 

 

Pillar Latitude Longitude 

B.P 1 18° 29'12.18"N 75°20 42.62"E 

B.P 2 18° 29'37.73"N 75°29'49.51"E 

B.P 3 18° 29'37.62"N 75°29'47.63"E 

B.P 4 18° 29'35.13"N 75°21'13.82"E 

6. टोपोशीट क्रमांक. 47N/7 
D के्षत्राची पयावरण ताळमेळ 
1. नदी/िलाशय           नदी आहे. 
2. जवळचे गाव/शजल्िा खजनपट्टा के्षत्र हे शेळगाव पासनू चे अंतर 2.50 जक.मी. आहे 
3. िवळचे रेल्व ेस्टेशन िवळचे रेल्व े स्टेशन हे स    रेल्व े स्टेशन असनु 20.20 जक.मी. अंतरावर 

आहे 
4. िवळचे जवमाणतळ िवळचे जवमाणतळ      ला, 151.70 जक.मी दजक्षनेला आहे. 
5. राज्याचा जसमा राज्या लगतच्या जसमा नाही. 
6. भुकंपाचे जवभाग नाही. 
D खचाचा तपिील 

1. ऑफसेट प्राईि Rs. 50248308/- 
E प्रकल्पासाठी आवश्यक बाबी 
1. पाण्याची आवश्यकता  5.46 KLD 
2. इंधनाची आवश्यता N/A 
3. मणषु्य बळाची आवश्यता 28 (कुशल आजण अकुशल व्यक्ती) 

 

 

पाणी आशण इतर द्रव्याची उपलब्धता 

प्रस्तावीत प्रकल्पात पाण्याची शनयमीत आवश्यकता 5.46 KLD. असनु मौजा िेळगावयेथे परुवठा करण्याचे साधन 
आिे. पाण्याच्या आवश्यकतेचा तपिील खाली शदला आिे. 

तपिील : पाण्याची मागणी  

S. No. तपिील प्रमाण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 1.26 



रेती घाटाचे नाव :-         मौजा              3.20   .   .        –      ,      -           

        
 

2. धळु दडपण्यासाठी  पाण्याची फवारणी 1.20 

3. ग्रीन बेल्ट / वकृ्षारोपण 3.0 

Total 5.46 
पयावरण व्यवस्थापनाचे शनयोजन 

अ.
क्र. 

पयावरणी
य मापदंड  

शक्रयाकलाप प्रभाव ईएमपी / िमन उपायांचे भशवष्यवाणी  

1. िल 
 

खाणकाम ककवा 
वाळूचे जनष्कषगण 

प्रवाहात बदल 
खोलीत वाढ केल्याने 
प्रवाहाची गती वाढू शकते 
पषृ्ठभाग पाण्याची 
गणुवत्ता आजण भिूल 
गणुवते्तत बदल घाण 
पाणी स्त्राव 
 

कोणतेही जवचलन प्रस्ताजवत नाही. प्रवाहाचे प्रमाण, 
पषृ्ठभाग िलजवज्ञान आजण भिूल प्रणालीवर 
कोणताही प्रजतकूल पजरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 3.0 मीटर खोलीपुरती मयाजदत ठेवले 
िाईल, ज्यामळेु नदीच्या प्रवाहात िास्त बदल होणार 
नाही. 
पोटेबल टॉयलेट्स वापरली िातील; त्यामळेु कोणतेही 
सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन जक्रयाकलाप, 
वाहने वा ट्रॅक्टर 
हालचालीद्वारे 
वाळूची वाहतकू 
खजनि लोड करणे 
आजण उतारणे 

या पसरलेल्या धळू 
जनर्षमतीमळेु मानवी 
आरोग्यावर प्रजतकूल 
पजरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साचल्याने 
स्टोमेटल जनदेशांक कमी 
केला िाऊ शकतो. 

सीपीसीबीच्या मागगदशगक सचूनांनसुार ग्रीन बेल्ट 
आवारात जवकजसत केला िाईल. 
कामगारांना डस्ट मास्क प्रदान केला िाईल. कच्च्या 
रस्त्यावर जनयजमत पाणी कशपडणे. ट्रक / जटप्परचा 
एकसमान वेग राखण्यासाठी रस्ते सपाटीकरण केले 
िाईल. रस्त्यावर येणाऱ्या ट्रकचा वेग मयाजदत असेल 
आजण वाहतकुीच्या वेळी सामग्रीचे आवरण असेल. 
ओव्हरलोकडग टाळले िाईल.  

3. ध्वनी 
 

खाण स्थळापासनु 
िवळपासच्या 
रस्त्यावर रहदारी. 

वाहनांच्या रहदारी आजण 
खाणकामांच्या 
कारणामळेु आवाि 
जनर्षमती 
 

आवािाचे जनयजमतपणे परीक्षण केले िाईल. वाहतकू 
वाहनांजशवाय इतर कोणत्याही उपकरणांना परवानगी 
जदली िाणार नाही. कंपन आजण आवाि कमी 
करण्यासाठी वाहनांची योग्य देखभाल केली िाईल. 
कामगारांना इअर मफ प्रदान केले िातील.  

4. िागा 
 
 

वाळू उत्खनन व 
वाहतुक 

नदीच्या पात्रात 
िाण्याकरीता रस्त्याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू 
होऊ शकते. 
नदीकाठावरील  िमीन 
सपाट करणे आजण वाळू 
उपसल्यामळेु 
पयावरणीय. 
रस्ताच्या नेटवकग मुळे 

नदीच्या रंदीच्या १/ 4 मी नदीच्या काठापासनु कमी 
सरुक्षीत अंतर सोडले िाईल (“ शाश्वत वाळू उत्खनन 
मागगदशगक सचूना”  नसुार) खाणकाम परवानगी पेक्षा 
िास्त होणार नाही. 
नदीकाठापयंत िाणाऱ्या रस्त्यांची नासधसु  टाळले 
िाईल आजण उताराची देखभाल केली िाईल. 



रेती घाटाचे नाव :-         मौजा              3.20   .   .        –      ,      -           

        
 

पषृ्ठभाग जबघडणे 

5. इकोलॉिी  
 

वाळु उत्खनन व 
वाहतुक 

अल्प-कालावधीचा त्रास, 
ध्वनीमळेु वन्यिीवांना 
त्रास 
पजरसरावर पजरणाम 
होईल. 

नदीकाठािवळील ग्रीन बेल्ट / समदुाय वनीकरण 
अप्रोच रोड बारीक धलुीकण उत्सिगनास प्रजतबंजधत 
करेल. 

6. वाहतुकीची 
पध्दत  

वाहनांच्या संख्येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ केल्याने 
पयावरणावर जवपजरत 
पजरणाम होईल. 

प्रकल्पात परेुसे रस्ते आजण पाजकंगच्या सहाय्याने 
वाहन वाहतुकीचे जनयमन केले िाईल. 

. 

 

                                  सामाशजक दाशयत्व्- (CSR) 

        रेती उत्खनन केल्याने पजरसरातील वातावरणात बदल होण्याची शक्यता असल्याने त्यावर जवजवध 

उपाययोिना करण्यात येतात. वाळु/रेती जनगगती सधुारीत धोरण जदनांक 3/09/2019 रोिी नसुार 

रेतीघाट प्रस्ताजवत असलेल्या ग्रामपंचायतीना अनषंुगीक जवकास कामे करण्याकरीता जनधी परुवठा 

करण्याची तरतदु करण्यात आलेली आहे. ग्रामपंचायतीने रेती उत्खननास परवानगी जदल्यास मा. 

जिल्हाजधकारी यांच्या माफग त जललावात  प्राप्त होनाऱ्या रक्कमेतनू स्वाजमत्वधन विा करुन जशल्लक 

रक्कमेचा 25% पयंत जनधी ग्रामपंचायतीना देण्याची तरतदु करण्यात आलेली आहे. जललावाचा 

रक्कमेचा प्रमाणात ही रक्कम 10% ते 25% पयतं देय असेल.  

   ग्रामपंयातीना देण्यात येणारा जनधी त्याच्या अधीनस्त येण्याऱ्या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दरुस्ती, रस्त्याचा दरुस्ती तसेच इतर मलुभुत गरिा भागवण्याकरीता खचग करणे आवश्यक आहे. 

प्रस्तावीत धोरणानसुार रेतीघाट जललावात गेल्यास संबंजधत ग्रामपंचयातीस जनधीदेय असेल. 

  

पयावरण संरक्षण उपाय सधुारण्यासाठी, शनयंत्रण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आिेत(EMP COST) 

अ. .                        

1. 
                           

                    . 

              (   ,     ,     ,     

    ) 
45,000/- 



रेती घाटाचे नाव :-         मौजा              3.20   .   .        –      ,      -           

        
 

                    50,000/- 

       10000/- 

2. नदीकाठा                                       1,20,000/- 

3. 
         /          (Rs. 400 per 

tree) 

             
4,22,000/- 

        

4. स     
                इ   स          

(स स      ,       इ.) 
40,000/- 

5.     स           
    स               स     (Mobile 

Toilet)         स       स     
1,37,250/- 

     Rs. 8,21,650/- 

 
 
 



रेती घाटाचे नाव :-        .        मौजा        .              1.04   .   .        –      ,      -

                   
 

                
 
           जिल्हयातील मौिा                       स.  . 81, 68, 62, 61, 57/1, 55, 54, 53, 52, 51, 49, 48, 40, 

45, 43, 5, 22, 1, 36, 34, 20, 21, 431, 10, 18, 16, 430, 06, 19, 418, 429, 411, 358, 376, 370, 371, 369, 

368, 367, 366, 365, 363, 362, 361, 360, 357, 358, 359, 342, 339, 336        1.04   .   . करीता सदर 

प्रस्ताव वाळु उत्खननाच्या दृष्टीने पयावरण जवषयक मान्यते करीता तयार कलेले आहे. पयावरण, वन व वातावरजणय 

बदल मंत्रालय, मुबंई. यांच्या जदनांक. 14/09/2016 च्या तरतुदी नसुार 0 ते 05 हेक्टर के्षत्रफळ असलेल्या रेती घाटास 

पयावरण जवषयक मान्यता घेण्याकरीता िनसनुावणी घेण्यात येत आहे. त्याकरीता राज्य स्तरीय पयावरण सजमतीकडे 

पयावरण जवषयक मान्यते करीता,  

वाळु हे गौण खजनि बांधकामाचा दृष्ष्टने अंत्यात महत्वाचे असनु ईमारत बांधकाम करण्याकरीता अत्यंत आवश्यक व 

िास्तीत िास्त मागणी असलेले गौण खजनि आहे. वाळुची कठीणता व जटकाउपणा िास्त असल्याने हे मखु्यता रस्ते व 

इतर बांधकामात मोठया प्रमाणात वापरल्या िाते. 

प्रस्तावीत मौिा              हा रेती घाट          नदीवर प्रस्तावीत असनू वरील प्रमाणे स.नं. लगतचे नदी पात्रातुन 

वाळुची उत्खनन प्रस्तावीत आहे. सदर रेती घाटातुन रेतीचे उत्खनन हे मनषु्या द वारे फावडे आजण घमेले वापरुनच 

करावयाचे प्रस्तावीत आहे. तसेच वाहतुक करण्याकरीता ट्रकॅ्टर ककवा जटप्परचा उपयोग करीत असतांना त्यात रेतीचे 

भरण सधु्दा मनषु्य बळा द्वारे केला िाईल, वाळु जनसगगत: शैल असल्याने जिलींग, ब्लास्टींग चा वापर केला िाणार नाही. 

सदर रेती घाटातुन वषग 2021-22 मध्ये 1833 ब्रास रेतीचे उत्खनन प्रस्तावीत असनु पयावरण जवषयक मान्यता प्राप्त 

झाल्यावर जललावाद्वारे उत्खननास परवानगी देण्यात येईल. त्याकरीता खाणकाम योिना वजरष्ठ उपसंचालक, भुजवज्ञान व 

खजनकमग संचालनालय जवभाग यांचा कडुन मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. जदनांक. 15 िानेवारी 2016 रोिीच्या 

पयावरण जवभागाचा अजधसचुने नसुार प्रकल्प बी 2                    स      स                                

                                                   स              स         स               

     
 

सारणी : प्रस्थवीत स्थळाची ठळक वैशिष्ठे 

अ.क्र. तपिील माशिती 
A. प्रकल्पाचे स्वरुप        रेती घाट  
B. प्रकल्पाचा आकार 
1. उत्खनन के्षत्रफळ 1.04 हे.आर 
2. प्र   जवत उत्पादन क्षमता  1833 ब्रास/वार्षषक 
C स्थळाचे तपिील 
1. गाव         .       
2. तालकुा परंडा 



रेती घाटाचे नाव :-        .        मौजा        .              1.04   .   .        –      ,      -

                   
 

3. जिल्हा             
4. राज्य महाराष्ट्र 
5. अक्षांश व रेखांश 

 
 
 
 
 
 

 

 

Pillar Latitude Longitude 

B.P 1 18° 28'11.37"N 75°20 28.62"E 

B.P 2 18° 28'18.56"N 75°20'27.94"E 

B.P 3 18° 28'18.72"N 75°20'25.85"E 

B.P 4 18° 28'08.56"N 75°20'27.08"E 

6. टोपोशीट क्रमांक. 47N/7 
D के्षत्राची पयावरण ताळमेळ 
1. नदी/िलाशय     नदी आहे. 
2. जवळचे गाव/शजल्िा खजनपट्टा के्षत्र हे कहगणगाव.ब ु     पासनू चे अंतर 0.60.मी. आहे 
3. िवळचे रेल्व ेस्टेशन िवळचे रेल्व ेस्टेशन हे स  jeur रेल्व ेस्टेशन असनु 18.10 जक.मी. अंतरावर आहे 
4. िवळचे जवमाणतळ िवळचे जवमाणतळ      ला, 154.18 जक.मी दजक्षनेला आहे. 
5. राज्याचा जसमा राज्या लगतच्या जसमा नाही. 
6. भुकंपाचे जवभाग नाही. 
D खचाचा तपिील 

1. ऑफसेट प्राईि Rs. 8163628/- 
E प्रकल्पासाठी आवश्यक बाबी 
1. पाण्याची आवश्यकता  2.90 KLD 
2. इंधनाची आवश्यता N/A 
3. मणषु्य बळाची 

आवश्यता 
13 (कुशल आजण अकुशल व्यक्ती) 

 

पाणी आशण इतर द्रव्याची उपलब्धता 

प्रस्तावीत प्रकल्पात पाण्याची शनयमीत आवश्यकता 2.90 KLD. असनु मौजा         .    येथे परुवठा करण्याचे 
साधन आिे. पाण्याच्या आवश्यकतेचा तपिील खाली शदला आिे. 

तपिील : पाण्याची मागणी  

S. No. तपिील प्रमाण (KLD) 
1. घरघतुी उपयोगासाठी 0.30 

2. धळु दडपण्यासाठी  पाण्याची फवारणी 1.60 



रेती घाटाचे नाव :-        .        मौजा        .              1.04   .   .        –      ,      -

                   
 

3. ग्रीन बेल्ट / वकृ्षारोपण 1.0 

Total 2.90 
पयावरण व्यवस्थापनाचे शनयोजन 

अ.
क्र. 

पयावरणी
य मापदंड  

शक्रयाकलाप प्रभाव ईएमपी / िमन उपायांचे भशवष्यवाणी  

1. िल 
 

खाणकाम ककवा 
वाळूचे जनष्कषगण 

प्रवाहात बदल 
खोलीत वाढ केल्याने 
प्रवाहाची गती वाढू शकते 
पषृ्ठभाग पाण्याची 
गणुवत्ता आजण भिूल 
गणुवते्तत बदल घाण 
पाणी स्त्राव 
 

कोणतेही जवचलन प्रस्ताजवत नाही. प्रवाहाचे प्रमाण, 
पषृ्ठभाग िलजवज्ञान आजण भिूल प्रणालीवर 
कोणताही प्रजतकूल पजरणाम होणार नाही. 
खाणकामांना 3.0 मीटर खोलीपुरती मयाजदत ठेवले 
िाईल, ज्यामळेु नदीच्या प्रवाहात िास्त बदल होणार 
नाही. 
पोटेबल टॉयलेट्स वापरली िातील; त्यामळेु कोणतेही 
सांडपाणी तयार होणार नाही. 

2. हवा  
 

खनन जक्रयाकलाप, 
वाहने वा ट्रॅक्टर 
हालचालीद्वारे 
वाळूची वाहतकू 
खजनि लोड करणे 
आजण उतारणे 

या पसरलेल्या धळू 
जनर्षमतीमळेु मानवी 
आरोग्यावर प्रजतकूल 
पजरणाम होऊ शकतो 
पानांवर धळू साचल्याने 
स्टोमेटल जनदेशांक कमी 
केला िाऊ शकतो. 

सीपीसीबीच्या मागगदशगक सचूनांनसुार ग्रीन बेल्ट 
आवारात जवकजसत केला िाईल. 
कामगारांना डस्ट मास्क प्रदान केला िाईल. कच्च्या 
रस्त्यावर जनयजमत पाणी कशपडणे. ट्रक / जटप्परचा 
एकसमान वेग राखण्यासाठी रस्ते सपाटीकरण केले 
िाईल. रस्त्यावर येणाऱ्या ट्रकचा वेग मयाजदत असेल 
आजण वाहतकुीच्या वेळी सामग्रीचे आवरण असेल. 
ओव्हरलोकडग टाळले िाईल.  

3. ध्वनी 
 

खाण स्थळापासनु 
िवळपासच्या 
रस्त्यावर रहदारी. 

वाहनांच्या रहदारी आजण 
खाणकामांच्या 
कारणामळेु आवाि 
जनर्षमती 
 

आवािाचे जनयजमतपणे परीक्षण केले िाईल. वाहतकू 
वाहनांजशवाय इतर कोणत्याही उपकरणांना परवानगी 
जदली िाणार नाही. कंपन आजण आवाि कमी 
करण्यासाठी वाहनांची योग्य देखभाल केली िाईल. 
कामगारांना इअर मफ प्रदान केले िातील.  

4. िागा 
 
 

वाळू उत्खनन व 
वाहतुक 

नदीच्या पात्रात 
िाण्याकरीता रस्त्याचा 
उतारामळेु नदीकाठाचे 
नकुसान, मातीची धपू 
होऊ शकते. 
नदीकाठावरील  िमीन 
सपाट करणे आजण वाळू 
उपसल्यामळेु 
पयावरणीय. 
रस्ताच्या नेटवकग मुळे 
पषृ्ठभाग जबघडणे 

नदीच्या रंदीच्या १/ 4 मी नदीच्या काठापासनु कमी 
सरुक्षीत अंतर सोडले िाईल (“ शाश्वत वाळू उत्खनन 
मागगदशगक सचूना”  नसुार) खाणकाम परवानगी पेक्षा 
िास्त होणार नाही. 
नदीकाठापयंत िाणाऱ्या रस्त्यांची नासधसु  टाळले 
िाईल आजण उताराची देखभाल केली िाईल. 



रेती घाटाचे नाव :-        .        मौजा        .              1.04   .   .        –      ,      -

                   
 

5. इकोलॉिी  
 

वाळु उत्खनन व 
वाहतुक 

अल्प-कालावधीचा त्रास, 
ध्वनीमळेु वन्यिीवांना 
त्रास 
पजरसरावर पजरणाम 
होईल. 

नदीकाठािवळील ग्रीन बेल्ट / समदुाय वनीकरण 
अप्रोच रोड बारीक धलुीकण उत्सिगनास प्रजतबंजधत 
करेल. 

6. वाहतुकीची 
पध्दत  

वाहनांच्या संख्येत 
वाढ 

रेतीचे वाहतुकीकरीता 
साधनात वाढ केल्याने 
पयावरणावर जवपजरत 
पजरणाम होईल. 

प्रकल्पात परेुसे रस्ते आजण पाजकंगच्या सहाय्याने 
वाहन वाहतुकीचे जनयमन केले िाईल. 

 

                                  सामाशजक दाशयत्व्- (CSR) 

        रेती उत्खनन केल्याने पजरसरातील वातावरणात बदल होण्याची शक्यता असल्याने त्यावर जवजवध 

उपाययोिना करण्यात येतात. वाळु/रेती जनगगती सधुारीत धोरण जदनांक 3/09/2019 रोिी नसुार 

रेतीघाट प्रस्ताजवत असलेल्या ग्रामपंचायतीना अनषंुगीक जवकास कामे करण्याकरीता जनधी परुवठा 

करण्याची तरतदु करण्यात आलेली आहे. ग्रामपंचायतीने रेती उत्खननास परवानगी जदल्यास मा. 

जिल्हाजधकारी यांच्या माफग त जललावात  प्राप्त होनाऱ्या रक्कमेतनू स्वाजमत्वधन विा करुन जशल्लक 

रक्कमेचा 25% पयंत जनधी ग्रामपंचायतीना देण्याची तरतदु करण्यात आलेली आहे. जललावाचा 

रक्कमेचा प्रमाणात ही रक्कम 10% ते 25% पयतं देय असेल.  

   ग्रामपंयातीना देण्यात येणारा जनधी त्याच्या अधीनस्त येण्याऱ्या शाळा/अंगणवाडी यांचा 

दरुस्ती, रस्त्याचा दरुस्ती तसेच इतर मलुभुत गरिा भागवण्याकरीता खचग करणे आवश्यक आहे. 

प्रस्तावीत धोरणानसुार रेतीघाट जललावात गेल्यास संबंजधत ग्रामपंचयातीस जनधीदेय असेल. 

  

पयावरण संरक्षण उपाय सधुारण्यासाठी, शनयंत्रण व देखरेखीसाठी पढुील तरतदुी आिेत(EMP COST) 

अ. .                        

1. 
                           

                    . 

              (   ,     ,     ,     

    ) 
45,000/- 

                    35,000/- 

       10000/- 



रेती घाटाचे नाव :-        .        मौजा        .              1.04   .   .        –      ,      -

                   
 

2. नदीकाठा                                       1,00,000/- 

3. 
         /          (Rs. 400 per 

tree) 

             
1,37,200/- 

        

4. स     
                इ   स          

(स स      ,       इ.) 
40,000/- 

5.     स           
    स               स     (Mobile 

Toilet)         स       स     
1,37,250/- 

     Rs. 4,64,850/- 

 
 
 


