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1. कार्यकारी षाराांव 

पररचर् 

❖ वोराऩयू जजल््मातीर दक्षषण वोराऩयू, अक्करकोट, ऩॊढयऩयू, तारकु्मात अवरेल्मा ०३ येती घाटाॊवाठी 
ऩमाालयण भॊजुयी भागगतरी आशे. 

❖ भशायाष्ट्र ळावनाच्मा ऩत्र क्रभाॊक: वॊककयण- 2019/P.K.01/Ta.K.3 ददनाॊक 3 डडवेंफय 2019 नवुाय, 5 

शेक्टयऩेषा कभी खाणीॊवाठी जनवनुालणी घेणे आलश्मक आशे. 
❖ इजक्लनॉक्व एॊलीयोन्भेन्ट इॊडडमा प्रामव्शेट लरलभटेड. माॊना वोराऩयू मेथीर लाऱूच्मा दठकाणाॊवाठी ऩमाालयणवलऴमक 

भॊजुयी लभऱवलण्मावाठी जजल्शागधकायी कामाारम, वोराऩयू माॊच्माकडून WO वोफत काभ देण्मात आरे. 
Kra.M.Sha/Karya.2/Gou.Kha/RR-2266/2020 ददनाॊक 23/10/2020  

❖ लाऱूच्मा दठकाणाॊवाठी खाणकाभ मोजनाॊना डीजीएभ, नागऩयू माॊनी भान्मता ददरी आशे. 
❖ पॉभा-1M, PFR, EMP, RA, DSR भधीर अजा, लाऱूच्मा दठकाणाॊवाठी भॊजूय खाण मोजनाॊवश ऩमाालयणीम 

भॊजुयीवाठी वालाजननक वनुालणीच्मा कामालाशीवश वादय केरे जातीर. 
2. स्थान नकावा 
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3. ऴाळूच्र्ा ठिकाणाांची र्ादी 
 

Sand Ghat selected for 7 Sand ghat spot Auction 2021 Solapur district 

          
Total 

area in 
Hectare 

Sand ghat 
Measurement in meter Mineable 

Sand in 
brass 

  

Sr. 
No. 

Name of Sand 
Ghat 

Name of 
Taluka 

Name 
of 

River 

Adjacent 
Land Gat No. Length Width Depth 

Upset 
Price Rs. 

1 Bhandarkavathe 
South 

Solapur 
Bhima 

829, 791 to 
797 

4.20 1400 30 1 14841 61144920 

2 Chale Pandharpur Bhima 

399, 401/1, 
401/1/2/1, 
401/2/2, 

402,410, 413, 
414/2B, 414/1 

4.50 900 50 1 15901 64964160 

3 Khanapur Akkalkot Bhima 

225 to 234, 
235 to 240, 

243, 259 
4.50 750 60 1 15901 111307000 

Total 13.20       46643 449883400 
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4. खाण पद्धती 

1. खाणकाभाची ऩद्धत: डिलर ॊग आणण ब्राज्टॊगलळलाम ओऩनका्ट भॅन्मअुर ऩद्धत. कुदऱ, घभेरा मावायख्मा 
शाताच्मावाधनाॊवश केलऱ अॊगभेशनतीचा लाऩय केरा जाईर. कोयड्मा नदीऩात्रातनूच लाऱूचे उत्खनन केरे जात.े 

येती घाटातीर येतीचा अॊदाज घेण्मावाठी ऩुढीर प्रकक्रमा अलरॊफरी जाते. 

❖ येती घाटाचे वीभाॊकन आणण फेंचभाककिं ग 10m x 10m अॊतयाप्रभाणे केरे जात.े 

❖ प्रत्मेक ग्रीडभधीर लाऱूची खोरी ळोधण्मावाठी ऑजय डिरयचा लाऩय केरा जातो. 

❖ 10mx10m गग्रड ऩॅटनाचा लाऩय करून येती घाटात निद्र तमाय कयण्मावाठी Auger driller चा लाऩय 
केरा जातो. 

❖ भाऩन टेऩ लाऩरून निद्राॊची खोरी भोजरी जात.े 

2. वला यीडड ॊग घेतल्मानॊतय नदीच्मा येती घाटाची वयावयी खोरी भीटयभध्मे भोजरी जात.े 

3. मॊत्रवाभग्री / उऩकयणे आलश्मक: शुकुभ, घभेरा, रॉरीवश रॅक्टय. 

4. लाशतकू: रॅक्टय रॉरीद्लाये लाऱूच्मा दठकाणाशून ्टॉकमाडा आणण ग्राशकाॊऩमिंत. 

5. ऩनुलावन: खनन केरेरे षेत्र ऩालवाळ्मानॊतय आऩोआऩ बयरे जाईर. लषृायोऩण नदीकाठी आणण लाशतकू 
य्त्मारगत कयण्मात मेणाय आशे. 

      5. पर्ायऴरण व्र्ऴस्थापन र्ोजना 
             1. ऴार् ूप्रदशूण ननर्ांत्रण उपार्  

❖ लाऱू लाशतकुीवाठी लाऩयल्मा जाणामााज  कच्च्मा य्त्मालय लेऱोलेऱी ऩाणी लळ ॊऩडरे जाते. 

❖ रॅक्टय रॉरी, रक ताडऩत्रीने झाकून लाऱूची लाशतकू. 
❖ लाशतकू दयम्मान येतीची गऱती मोग्म अॊतय वीर करून योखरी जाईर. 

             ❖ लषृायोऩण नदीकाठी आणण लाऱूच्मा दठकाणाॊजलऱीर भोकळ्मा जागेलय केरे जाईर. 
             2. आऴाज ननर्ांत्रण उपार् 

❖ खाणकाभ आणण लाऱू लाशतकू पक्त ददलवाच केरी जाईर. 
❖ लाऱू लाशतकुीभऱेु पक्त आलाज अऩेक्षषत आशे, आलाज कभी कयण्मावाठी लाऱू लाशतकू कयणाऱ्मा 

लाशनाॊची लेऱोलेऱी देखबार केरी जाईर. 
             ❖ लाऱू लाशतकू कयणाऱ्मा लाशनाॊचा लेग ननमॊत्रत्रत केरा जाईर. 

           3. जल प्रदशूण ननर्ांत्रण उपार् 

❖ कोयड्मा नदीऩात्रातच लाऱू उत्खनन केरे जाईर. 
❖ खाणीतीर खड्ड्माची खोरी नदीच्मा ऩाण्माच्मा ऩातऱीच्मा लय ठेलरी जाईर. 
❖ नदीचे प्रलाश वकक्रम लादशन्माॊभध्मे लऱलरे जाणाय नाशीत. 

             ❖ नदीचे प्रलाश वकक्रम लादशन्माॊभध्मे लऱलरे जाणाय नाशीत.
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❖ खाणकाभातनू कोणतशेी वाॊडऩाणी ननभााण शोणाय नाशी. 
❖ काभगायाॊवाठी भोफाईर टॉमरेटची व्मल्था. 

             ❖ ऩालवाळ्मात खाणकाभ टाऱरे जाईर आणण ऩयुाभऱेु लाऱूचा वाठा ऩनु्शा बरू ळकेर. 
                4. जमीन पर्ायऴरण 

❖ लाऱू उत्खननाभऱेु कोयड्मा नदीऩात्रात तात्ऩयुत ेखड्ड ेननभााण शोतीर, जे ऩालवाळ्मात ऩनु्शा बयरे 
जातीर. 

❖ ऩॉलरगथनच्मा वऩळव्मा, ज्मटूच्मा वऩळव्मा इत्मादी टाकाऊ ऩदाथा नदीऩात्रात याशू/वाॊडू ददरे जाणाय 
नाशीत. 

❖ खाणकाभ अनभुत उत्खनन षभतऩेेषा जा्त शोणाय नाशी. 
             ❖ लषृायोऩण नदीकाठी आणण जलऱऩावच्मा भोकळ्मा जागाॊलय वलकलवत केरे जाईर. 
     5.  सररत पट्टा वऴकाष र्ोजना 

शरयत ऩट्टम्ाचे ्थान रीज शद्दीच्मा दोन्शी फाजूॊच्मा काठालय आणण 
नदीऩात्राफाशेय शाऊर योड 

रालालमाच्मा योऩाॊची वॊख्मा 500 योऩे प्रनत शेक्टय 

लन्ऩतीॊभधीर अॊतय 2 भीटय गग्रड अॊतय 

ननलडरेल्मा प्रजाती भऱू प्रजाती 
 

लषृायोऩणावाठी लळपायव केरेल्मा झाडाॊच्मा प्रजाती 

लन्ऩनत नाल ्थाननक नाल भशत्त्ल 

आझाददयगचत इॊडडका नीभ कडुलरॊफाचे तरे आणण कडुलर ॊफाचे ऩदाथा 

टेक्टोना ग्रॉडडव टीक फॅक्टेरयमाच्मा लाढीव प्रनतफॊध कयणाया ऩदाथा, 
अॉटीपॊ गर, अॉटी अल्वय 

कपकव रयलरजजओवा ऩीऩर औऴधी उऩमोग, पऱे आणण अॊजीय 

फाॊफवुा लल्गारयव   फाॊफ ू अॉथेरलभॊदटक दाशक-वलयोधी, तयुट गणुधभा 

भधुका राॉगीपोलरमा भशुआ उत्तजेक आणण खोकरा आयाभ म्शणून कामा 
कयत े

4 



०३ लाऱूघाटाॊची जनवुनालणी, जजल्शा वोराऩूय, भशायाष्ट्र  

 

       6.     व्र्ाऴषानर्क आरोग्र् षुरहा व्र्ऴस्थापन 

a. खाण चारकाॊना लमैजक्तक वॊयषणात्भक उऩकयणे ददरी जातीर. 

b. वयुषा शेल्भेट आणण ऩादत्राणे, कान, डोऱे आणण शात वॊयषण उऩकयणाॊव्मनतरयक्त. काभगायाॊवाठी ड्ट 
भा्क ददरे जातीर. 

c. खाण काभगायाॊवाठी वऩण्माच्मा ऩाण्माचा ननलाया ददरा जाईर. 

d.  खाणीच्मा दठकाणी प्रथभोऩचाय ऩेटी ददरी जाईर. 
 

       7. ननष्कशय 

 भशायाष्ट्रातीर वाताया जजल््मातीर कयाड, कोयेगाल, परटण आणण भाण तारकु्माॊभध्मे 5 शेक्टयऩेषा कभी 
षेत्रपऱ अवरेरे 16 येती घाट ्थऱे MoEF आणण CC भागादळाक तत्त्लाॊनवुाय B2 शे्रणीत मेतात. 

a. खाणकाभाच्मा िोट्मा प्रभाणाभऱेु खाणीॊचा ऩमाालयणालय रषणीम ऩरयणाभ शोण्माची ळक्मता नाशी 
आणण त ेजलऱऩावच्मा वभदुामावाठी पामदेळीय ठयतीर. 

b. प्र्तावलत प्रकल्ऩाभऱेु ्थाननक यदशलाळाॊना अप्रत्मष योजगायाच्मा वॊधी उऩरब्ध शोतीर. 

c. प्र्तावलत प्रकल्ऩ वाभाजजक ऩामाबतू ववुलधा आणण षेत्राच्मा वलािंगीण वलकावावाठी देखीर 
वकायात्भक मोगदान देईर. 

d. शला, ऩाणी, ध्लनी, भाती, घनकचया व्मल्थाऩन इत्मादी वला ऩमाालयणीम वभ्मा MoEF आणण CC 

भागादळाक तत्त्लाॊनवुाय शाताऱल्मा जातीर. 
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