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1. प्रस्तावना 

1.1 प्रस्ताववत वाळू घाटाांचे वैविष्ट्ये 

वाळू उत्खनन र्िुरािंद्वारे करण्याचा प्रस्ताव आ े. र्ात पुढील चरणािंचा सर्ावेश आ े 

i. नदी काठी वाळू खनन कार्ािंर्धे्य र्ातीचे उत्खनन सार्ील नसते. 

ii. फावडे व घरे्ले वापरुन वाळू उत्खनन केले िाईल. 

iii. हडर हलिंग आहण ब्लास्स्टिंग आवश्यक ना ी. 

iv. हललाव पत्र हकिं वा पर्ाावरण र्िंिुरी र्धे्य हदलेल्र्ा कालाविीतच खाणकार् केले िाईल. 

v. नदीच्या पात्रातून वाळूची वा तूक टर ॅक्टर-टर ॉलीद्वारे केली िाईल. 

vi. खाणकार् करताना कोणती ी र्िंत्रणा वापरली िाणार ना ी 

vii. प्रस्ताहवत वाळू घाटाची िागा पूणापणे कोरडी असल्याने आहण त्याला िोडणारे रसे्त ी कोरडे व 

सुलभ असल्याने नदीच्या पात्रार्िुन पाण्याचा उपसा करण्याचे प्रस्ताहवत ना ी. 

viii. नदीच्या र्ध्यभागी / तळाशी वाळूचा साठा  ोतो. लीिच्या सिंपूणा कालाविीत तालुका सहर्तीच्या 

सिंरु्क्त सवेक्षणानुसार सुचहवलेल्या िास्तीत िास्त खनन र्ोग्य खोलीपरं्त वरच्या पृष्ठभागापासून 

कार् केले िाईल. 

ix. उत्खनन केलेल्या वाळूची सिंपूणा र्ात्रा वा तूक केली िाईल आहण पार्ाभूत सुहविािंच्या 

हवकासासाठी वापरली िाईल. खाणकार्ातून कोणत्या ी घनकचर्र्ाची उत्सिान  ोणार ना ीत, 

केवळ कार्गारािंकडून खाल्ल्या िाणारर्ा पदाथांच्या प्लास्स्टकच्या रॅपसाच्या वापरारु्ळे घनकचरा 

खनन करण्यात आलेली वाळू र्िुरािंद्वारे टर ॅक्टरटर ॉली र्धे्य चढवण्यात रे्ईल आहण घाट ते डेपोपरं्त 

खहनिािंची वा तूक टर ॅक्टरटर ॉलीच्या व्यवस्थेद्वारे प्रस्ताहवत आ े. खहनि कोरडे, खनन करण्या साठी 

र्ोग्य असल्याने हडर हलिंग व स्फोटािंची आवश्यकता ना ी आहण म्हणूनच  े प्रस्ताहवत ना ी. वाळूचे 

उत्खननिंतर, वाळू थेट वा नािंर्धे्य चढवण्यात रे्ईल. 

गडिचरोली हिल्याच्या रेती घाटािंचा पर्ाावरण व्यवस्थापन र्ोिनेचा कार्ाकारी सारािंश 

गडिचरोली हिल् ाहिकारी सन 2022-23 साठी हिल्यातील वाळूच्या घाटािंचा हललाव करण्याची 

कहनष्ठ भूवैज्ञाहनक गडिचरोली, र् ाराष्ट्र प्रदूषण हनर्िंत्रण र्िंडळाचे प्रहतहनिी र्ािंचा सार्ावेश आ े. 

वाळू खाणकार् र्िुरान करवी ओपनकास्ट पद्धतीने फावडे, घरे्ली र्ािंच्या स ाय्याने केले िाईल. 

र्ोिना आखत आ ेत कारण वाळू  ी पार्ाभूत सुहविािंच्या हवकासासाठी रु्ख्य सार्ग्री आ े. 

ईआर्ए अहिसूचना 2006 नुसार खाण सुरू करण्यासाठी पूवी पर्ाावरणीर् र्िंिुरी आवश्र्क आ 

े, म्हणून ईसीची प्रहिर्ा म्हणून सावािहनक सुनावणी प्राथहर्क टप्पा आ े. 

र् ाराष्ट्र वाळू िोरण 28/01/2022 नुसार, हिल् ा खहनकर्ा अहिकारी सुरुवातीला प्रकल्प प्रस्तावक 

आ ेत आहण वाळू घाटािंच्या हललावानिंतर पर्ाावरणीर् र्िंिुरी र्शस्वी बोलीदाराकडे  स्तािंतररत केली 

िाईल. एकूण 114 वाळू घाटािंचे सवेक्षण केले गेले आ े परिं तु 77 घाटािंना EC साठी अिंहतर् 

रूप देण्यात आले आ े,  त सीलदारािंच्या नेतृत्वाखालील तालुकास्तरीर् तािंहत्रक सहर्ती र्धे्य 

उपअहभर्िंता हसिंचन, भूहवज्ञान आहण खहनकर्ा सिंचालनालर्ाद्वारे हनरु्क्त कहनष्ठ भूवैज्ञाहनक, 

G.S.D.A 
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फारच कर्ी प्रर्ाणात  ोईल परिं तु तो स्वतिंत्रपणे गोळा केला िाईल आहण िवळील कचरा 

सिंकलन कें द्रा र्धे्य नेला िाईल. 

x. र्िंिूर खाणकार् र्ोिनेनुसार खाणकार् केले िाईल. 

xi. प्रस्ताहवत प्रकल्प कार्ाात स्थाहनक लोकािंना नोकरी देण्याचा प्रस्ताव आ े. र्ा प्रस्ताहवत वाळू  

घाटातून थेट रोिगाराचा उले्लख र्ास  िोडलेल्या र्ादीर्धे्य देण्यात आला आ े. 

वाळू घाटािंचे तपशील टेबल 01 र्धे्य िोडलेले आ ेत:  

 

2.0 आसपासच्या वातावरणावर पररणाम आवण शमन उपाययोजना  

2.1 सामान्य:  

खाणकार्  प्रकल्पािंचा पर्ाावरणाच्या हवहवि घटकािंवर पररणार्  ोऊ शकतो उदा.  वा, पाणी, 

आवाि, िर्ीन, िैहवक पर्ाावरण आहण सार्ाहिक-अथाशास्त्र. वाळू घाट प्रकल्पािं रु्ळे  ोणारे पररणार् 

आहण त्यािंचे शर्न उपार् खालीलप्रर्ाणे आ ेत. 

2.2 भू पयाावरण: 

हनर्ोहित खाण प्रहिरे् पेक्षा वेगळे खान कार् केल्र्ास नदी काठाची झीि / िूप  ोऊ शकते 

आहण त्याद्वारे नदीचे प्रवा  र्ागा बदलू शकतो, ज्यारु्ळे र्ालर्ते्तचे नुकसान  ोते आहण आिूबािूच्या 

पररसराचा र ास  ोतो. 

िमन उपाय: 

 खाण र्ोिनेनुसार वाळू घाट के्षत्रात वाळू उपसा  ोईल. 

 खाणकार् फक्त नदीच्या घाटा पुरतेच र्र्ााहदत रा ील आहण बायभागातील कोणत्या ी 

स्थलाकृहत हकिं वा आिूबािूच्या प्रवा ावर पररणार्  ोणार ना ी. 

 वाळू उत्खननाच्या प्रस्तावासाठी कोणता ी पाण्याचा प्रवा  वळहवला िाणार ना ी. 

 र् ाराष्ट्र गौण खहनि उत्खनन (हवकास व हनर्र्न) हनर्र् 2013 र्िील सवा तरतुदी िंचे 

साविपणे पालन केले िाईल. 

MoEF आहण CC ने िारी केलेल्या शाश्वत वाळू उत्खनन र्ागादशाक सूचनािंर्धे्य नरू्द केलेल्या हवहवि 

बाबी िंचे पालन करणे आवश्र्क रा ील. 

2.3 जल पयाावरण 

वैज्ञाहनक पद्धतीने वाळू उत्खनन न केल्यारु्ळे नैसहगाक नाले, पाण्याचा प्रवा  आहण भूगभाातील िल 

प्रवा  र्ािंच्या वरती हवपरीत पररणार्  ोऊ शकतो. प्रकल्प के्षत्रात वाळूचे िास्त उत्खनन झाल्यास 

भूगभाातील पाण्याची पातळी कर्ी झाल्याने उन्हाळ्याच्या  िंगार्ात दुष्काळ पडतो आहण शेती, 

हपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न इत्यादी सवा बाबतीत सावािहनक िीवनावर पररणार्  ोतो. र्ासे, कोळिं बी 

आहण इतर िलचर िीवनावर प्रहतकूल पररणार्  ोऊ शकतो. 

गडिचरोली हिल्याच्या रेती घाटािंचा पर्ाावरण व्यवस्थापन र्ोिनेचा कार्ाकारी सारािंश 
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िमन उपाय: 

 प्रकल्पािंर्धे्य कोणता ी िल प्रवा  वळहवणे हकिं वा तोडणे प्रस्ताहवत ना ी. 

 नदीतून पाणी उपसा करण्यासाठी हकिं वा भूगभाातील पाण्याचे वापर करण्याबाबत कोणत्या ी 

प्रस्तावाची र्ागणी करण्यात आलेली ना ी. 

 उन्हाळ्याच्या हदवसान र्धे्य , प्रस्ताहवत वाळू उत्खनना रु्ळे नदीच्या पाण्याचा प्रवा  उघड 

 ोणार ना ी आहण म्हणूनच, र्ा प्रकल्पारु्ळे पृष्ठभाग वरील िलस्त्रोत  आहण भूिल 

प्रणालीवर कोणता ी हवपरीत पररणार्  ोणार ना ी. 

 प्रकल्प प्रस्तावकाने वाळू काढण्याच्या कालाविीत प्रस्ताहवत खाणकार्ािंच्या र्ोग्य आहण 

वैज्ञाहनक पद्धतीसाठी सवा र्ागादशाक तते्त्व आहण हनर्र् पाळले िातील र्ाची दक्षता घ्यावी. 

 वाळू उत्खनन केवळ कोरड्या नदीपात्राच्या भागातच केले िाईल. 

सिंरु्क्त सवेक्षण अ वालाच्या अनुषिंगाने वाळूचे उत्खनन र्ोग्य पद्धतीने करता रे्ईल. भूिल पातळीला 

कोणता ी िक्का लावला िाणार ना ी. 

2.4 वायू पयाावरण : 

नदी पात्रात खाण कार्ािंर्धे्य, वा न  े कण आहण वारू् प्रदूषक घटकािंचे स्रोत आ े, तर वाळूचे 

िूळ कण हवशेषत: वाळू tractar र्धे्य भरताना आहण वा तुकीदरम्यान कण प्रदूषक म्हणून कार् 

करतात. सवासािारणपणे SPM (Suspended Particulate Matters PM10) आहण र्र्ााहदत 

प्रर्ाणात सल्फर डार्ऑक्साइड (SO2) आहण नार्टरस ऑक्साईड्स (NOx) िीवाश्म इिंिन-आिाररत 

वा नािंरु्ळे उत्सहिात  ोतील व फक्त र्र्ााहदत के्षत्र र्धे्यच हदलेल्र्ा र्र्ाादेर्धे्य असू शकतील कारण 

वाळू उत्खनन ल ान प्रर्ाणात आ े. खनन कार्ाारु्ळे उत्पन्न झालेली िूळ श्वासा द्वारे शरीरात 

गेल्यास आरोग्यास  ाहनकारक आ े. खनन आहण वा तुकीदरम्यान हनहर्ात  ोणारर्ा िूळ हनहर्ातीसाठी 

का ी प्रर्ाणात शर्न उपार् आवश्यक आ े. 

िमन उपाय: 

 खनन के्षत्र व नदीकाठच्या रस्त्यावर पाणी हशिंपडण्यासारखे र्ोग्य उपार् अवलिंहबले िातील 

आहण िूळ उत्सिानावर हनर्िंत्रण ठेवले िाईल. 

  टर ॅक्टर टर ॉलीचे अत्यहिक लोहडिंग आहण पररणार्ी रस्त्यािंवर  ोणारे गळती टाळली िाईल. 

 भाररत टर ॉलीवर ताडपत्री झाकण्यासारखे उपार् वाळूची नासाडी व सािंडण्या पासून रोखू 

शकतील. 

   े सुहनहित केले िाईल की सवा वा तूक वा ने वैि प्रदूषण हनर्िंत्रण प्रर्ाणपत्र घेतील. 

 िवळपासच्या गावािंर्धे्य िूळीचा प्रसार कर्ी करण्यासाठी कच्च्च्या रस्त्याच्या कडेला झाडे 

लावण्यात रे्तील. 

 सभोवतालच्या  वेच्या गुणवते्तचे परीक्षण करण्यासाठी हनर्तकाहलक देखरेखीचा प्रस्ताव 

ठेवला िाईल. 
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4 
 

2.5 ध्वनी पयाावरण 

वाळू उत्खनन रॅ्नु्यअल पद्धतीने केले िाईल, त्यारु्ळे खाणकार् करताना आवाि हनघणार ना ी, 

तथाहप घाटात वा तुकीसाठी वापरल्या िाणा टर ॅक्टरच्या  ालचालीतून आवाि हनर्ााण  ोईल. 

िमन उपाय: 

 प्रकल्प हठकाणी रॅ्नु्यअल उत्खननास परवानगी आ े, नदीपात्रात कोणती ी र्िंत्रणा तैनात केली 

िाणार ना ी. 

 वा तुकीरु्ळे उद्भवणारा आवाि परवानगीच्या के्षत्र र्धे्यच र्र्ाादेर्धे्य हनर्िंहत्रत केला िाईल. 

 र्र्ााहदत कार्कािाचे तास. सकाळी 6 ते सार्िंकाळी 6 र्ा वेळेत वाळू उत्खनन कारे्  ोतील. 

2.6 जैववक पयाावरण 

अहनर्िंहत्रत व अवैज्ञाहनक वाळू उत्खननारु्ळे िलीर् आहण हकनारपट्टीच्या हिवािंचा नाश  ोतो. 

 स्थलीय पयाावरणिास्त्र 

वनस्पहत:  े के्षत्र पूणापणे नापीक आ े आहण नदीपात्रात कोणत्या ी र् त्त्वपूणा वनस्पहत ना ीत. लीि 

के्षत्र पूणापणे वाळूने व्यापलेले आ े आहण कोणत्या ी झाडाची प्रिाती ना ीत, केवळ का ी गवत 

थोड्या फार प्रर्ाणात आढळते. तर, खाणीच्या कार्कािारु्ळे कुठल्या ी झाडाला तोडण्याची 

शक्यता/परवानगी ना ी. 

जीविास्त्र: वाळू घाट के्षत्रात वनके्षत्र नसल्यारु्ळे र्ा भागात कोणते ी वन्यिीव हदसून रे्त ना ी. 

अशा प्रकारे लीि के्षत्रातील िैहवक वातावरणावर नदीच्या खाण उत्खनन प्रकल्पाचा कोणता ी हवशेष 

पररणार्  ोणार ना ी. 

  पाण्यातील पयाावरण 

खाणकार् फक्त पाण्याच्या पातळी वरती र्र्ााहदत राह ल आहण भूिल प्रवा ाला िक्का लागणार 

ना ी र्ारु्ळे हवद्यर्ान िलचर (घाटा पासून दूर) प्र ावाच्या हदशेने असलेल्या भाग र्धे्य सुद्धा 

कोणता ी प्रहतकूल पररणार्  ोणार ना ी. 

िमन उपाय: 

 पावसाळ्याच्या  िंगार्ात म्हणिेच 10 िून ते 30 सप्टेंबर र्ा कालाविीत कोणत्या ी 

खाणकार् केले िाणार ना ी, िेणेकरून रु्ख्यत: पैदास  िंगार्ातील िलीर् िीवनावरील 

पररणार् कर्ीत कर्ी  ोईल. 

 िलचर व र्ाशािंच्या  ालचाली िंवर वर हवपरीत पररणार्  ोऊ नरे् म्हणून नदीपात्राच्या 

कोरड्या भागावर खाणकार् केले िाईल. 

2.7 वृक्षारोपण 

सिंपूणा खाण के्षत्र नदीच्या पात्रात रे्ते आहण पावसाळ्यात पूर आल्र्ारु्ळे खनन पट्टा पाण्याखाली 

असतो; म्हणून र्ा भागात कोणत्या ी प्रकारचे वृक्षारोपण करणे शक्य ना ी. ग्रार्पिंचार्तीच्या 
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सूचनेनुसार रु्ख्यतः  वा तूक रसे्त व नदीकाठ हकिं वा खाणकार् के्षत्राला िोडणारर्ा रस्त्याच्या बािूने 

वृक्षारोपण केले िाईल,्तसेच ज्या ठिकाणी रेती घाटाचे ठिकाण हे वाहतूक रस्त्याच्या जवळ नाही अश्या 

ठिकाणी अठतररक्त वृक्षारोपण देखील प्रस्ताठवत केले आहे. हवहवि प्रकारच्या प्रिाती िंस  हकती झाडे 

लावली िातील  े सिंलग्न र्ादीर्धे्य नरू्द केले आ े. आिंबा, कडुहनिंब, नीलहगरी, पीपल, गुलर्ो र आहण 

इतर स्थाहनक प्रिाती र्ोग्य सिंर्ोगाने हनवडली िातील िेणेकरून ते लवकर वाढू शकतील आहण 

पानािंचे चािंगले आवरण असेल. 

 

2.8 व्यावसावयक आरोग्य 

1. कार्गारािंसाठी आरोग्य तपासणीचा कार्ािर् वेळोवेळी  ाती घेतला िाईल. 

2. प्रस्ताहवत खाण के्षत्रा र्धे्य  प्रथर्ोपचार सुहविा उपलब्ध करून देण्यात रे्तील. 

3.0 इतर सुरवक्षततेचे अभ्यास 

1. सहिर् वाळू घाटावर अनहिकृत प्रवेश टाळण्यासाठी वा तूक रस्त्याला कुिं पण घालणे प्रस्ताहवत 

आ े. 

2. वाळू उत्खननासिंदभाात सवा र्ाह ती दाखहवणारर्ा बोडांची तरतूद, प्रर्ाण, खाणकार्ािंचा 

कालाविी व प्रकल्प प्रस्तावाचा तपशील र्ािंचा सर्ावेश असेल. 

3. प्ररु्ख हठकाणी सूचना दशाक तसेच चेतावणी दशाक बोडा लावले िातील. 

4. वाळू घाटाकडे िाणारर्ा रस्त्याची दुरुस्ती व देखभाल वेळोवेळी केली िाईल. 

5. पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था तैनात असेल. 

6.  कार्गारािं साठी सुरक्षा उपकरणािंची तरतूद करण्यात रे्ईल. 

7. कचरा हकिं वा इतर कोणती ी सार्ग्री िाळण्यासाठी कोणत्या ी इिंिनाचा वापर करण्यास र्नाई 

असेल. 

8. घरगुती घनकचरा गोळा व हवले्हवाट लावण्यासाठी पुरेशी तरतूद केली िाईल. 

9. वाळूघाट रे्थे कार्ात असलेल्या कार्गारािंना सुरक्षा व आरोग्याबाबत िागरूक केले िाईल. 

4.0  वैधावनक आवश्यकता 

प्रभावी सिंसािन व्यवस्थापन एकल पद्धतीने केले िाऊ शकत ना ी. खनन हवभाग सर्न्वर् व 

एकीकरण  ोण्याच्या दृष्ट्ीकोनातून प्रर्त्न करेल, िेणेकरून सर्न्वहर्त हनर्ार्क र्िंत्रणा राबहवली 

िाऊ शकेल. 

हनर्ार्क प्रणालीर्धे्य वैिाहनक आहण हबगर वैिाहनक घटक असतात. अपेहक्षत  आहण खाणकार्ाच्या 

हवभाग-हवहशष्ट् रणनीतीर्धे्य, हवभाग एकास्िक पर्ाावरणीर् व्यवस्थापन प्रणालीर्धे्य भाग घेतो िे 

अहिहनर्र् आहण हनर्र्ािंनुसार प्रशाहसत केले िाते. पर्ाावरणाचे सिंविान आहण सिंरक्षणाशी हनगहडत 

आहण खाण प्राहिकरणाच्या िारकास ज्या सिंबिंहित गोष्ट्ी आ ेत त्यासिंबिंहित इतर कार्द्यािंर्धे्य पुढील 

गोष्ट्ी िंचा देखील अिंतभााव असू शकतो: 

 र् ाराष्ट्र राज्य वाळू िोरण 2022 

 Sustainable sand mining and management Guidelines, MoEF आहण CC, 
2016. 

 र् ाराष्ट्र गौण खहनि उतारा हवकास आहण हनर्र्न) हनर्र्, 2013 

 पर्ाावरण (सिंरक्षण) कार्दा, 1986 

 Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand mining, MoEF & CC, 
2020 

 र्ा. एन.िी.टी. चे हनणार् आहण र्ाननीर् भारतीर् सवोच्च न्यार्ालर्ाचे हनणार्. 
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ल ांबी रां दी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 गडचिरोली लाांझेडा कठाणी 339,341,346, व 347 उत्तरेस 125 80 1.00 2.7 मी. 0.70 2473

2 गडचिरोली कनेरी वैनगांगा 320,321,323, 332 दचिणेस 250 160 4.00 3 मी. 1.00 14134

3 गडचिरोली पारडी वैनगांगा 766, 767, 768 पचिमेस 200 100 2.00 3 मी. 1.00 7067

4 गडचिरोली पुलखल वैनगांगा 378, 79 दचिणेस 230 100 2.30 3 मी. 1.00 8127

5 गडचिरोली साखरा वैनगांगा 567, 454, 456, 457 पचिमेस 300 70 2.10 3 मी. 1.00 7420

6 गडचिरोली नगरी वैनगांगा 433, 435, 436, 437 पचिमेस 300 150 4.50 3 मी. 1.00 15901

7 गडचिरोली काटली वैनगांगा 201, 204 दचिणेस 300 120 3.60 3 मी. 1.00 12721

8 गडचिरोली अडपल्ली -1 कठाणी 41, 42 दचिणेस 250 70 1.75 2.7 मी. 0.70 4329

9 गडचिरोली चदभणा कठाणी 82/1, 83/1 पचिमेस 200 50 1 2.70 मी. 0.7 2473

10 गडचिरोली बोदली माल कठाणी 135/46, 135/34 उत्तरेस 300 60 1.8 2.80 मी 0.8 5088

11 गडचिरोली बाम्हणी कठाणी 147/1,146, 159, 160 उत्तरेस 200 90 1.80 3.00 1.00 6360

12 गडचिरोली गायघाट कठाणी 350, 353, 354 दचिणेस 150 70 1.05 2.7 मी. 0.70 2597

13 गडचिरोली राममांचदर घाट कठाणी 320, 319 दचिणेस 200 60 1.20 2.8 मी. 0.80 3392

14 गडचिरोली राजघाटा माल कठाणी 296, 279 पचिमेस 200 50 1.00 2.5 मी. 0.50 1767

15 गडचिरोली चदभना घाट कठाणी 82/1, 83/1 पचिमेस 200 50 1.00 2.7 मी. 0.70 2473

16 गडचिरोली खुसाा घाट कठाणी 131, 130, 129, 128 दचिणेस 150 80 1.20 3 मी. 1.00 4240

17 गडचिरोली कुरखेडा घाट कठाणी 18, 15, 14 उत्तरेस 150 100 1.50 3 मी. 1.00 5300

18 धानोरा चििोली कठाणी नदी 15,01,51,15,21,54,155 उत्तर/दचिण 150 80 1.20 2.8 मी. 0.80 3392

19 धानोरा दुधमाळा घाट कठाणी नदी 131, 133 पचिमेस 275 40 1.10 2.8 मी. 0.80 3110

20 धानोरा राजोली घाट कठाणी नदी 170, 171, 172 पचिमेस 275 40 1.10 2.7 मी. 0.70 2721

27 धानोरा जाांभळी पोटफोळी नदी 230, 240 दचिण 275 40 1.1 2.5 मी. 0.50 1943

21 िामोर्शी आमगाांव म पोहार नदी 24,42,45,246 उत्तर 110 100 1.10 2.7 मी. 0.70 2721

22 िामोर्शी उसेगाांव घाट वैनगांगा नदी 55/1/अ,55/1ब,55/2,56 उत्तर 210 100 2.10 3 मी. 1.00 7420

23 िामोर्शी चजबगाांव वैनगांगा नदी 95,96 उत्तर 205 100 2.05 3 मी. 1.00 7244

24 िामोर्शी दोटकुली वैनगांगा नदी 114,118119/1,119/2, पचिमेस 215 100 2.15 3 मी. 1.00 7597

25 िामोर्शी वाघोली वैनगांगा नदी 52,53,54,55 पचिमेस 225 100 2.25 3 मी. 1.00 7951

26 िामोर्शी गणपूर रै वैनगांगा नदी 476,479,481,482,484,47 पचिमेस 120 100 1.20 3 मी. 1.00 4240

27 आरमोरी अरसोडा घाट वैनगांगा नदी 386, 384, 383 पचिम 225 220 4.95 3 मी. 1.00 17491

28 आरमोरी वघाळा घाट वैनगांगा नदी 34, 11, 6, 5 पचिम 225 220 4.95 3 मी. 1.00 17491

29 आरमोरी रामपूरिक घाट गाढवी नदी 51, 178/2, 178/1, 179/1 पचिम 250 50 1.25 2.7 मी. 0.70 3092

30 आरमोरी चर्शवणी बु. रेतीघाट-1 वैनगांगा नदी 88, 87, 86, 85, 82, 81, 71 दचिण 350 100 3.50 3 मी. 1.00 12367

31 आरमोरी चर्शवणी बु. रेतीघाट-2 वैनगांगा नदी 724, 722, 721, 720, 714 दचिण 320 110 3.52 3 मी. 1.00 12438

32 आरमोरी सायगाव रेतीघाट वैनगांगा नदी 351, 352, 353, 356/1, 356/2 पचिम 170 90 1.53 3 मी. 1.00 5406

58 आरमोरी थोटेबोडी रेतीघाट खोब्रागडी नदी 105

पुवेस 

नागरवाही िक 

गावािी चर्शव 

आचण पचिम, 

उत्तर व दचिण 

चदरे्शस नदी

200 60 1.2 2.70 चमटर 0.7 2968

59 आरमोरी वैरागड रेतीघाट खोब्रागडी नदी 25 पुवा 250 40 1.00 हे.आर. 2.50 चमटर 0.5 1767

33 आरमोरी परसवाडी रेतीघाट खोब्रागडी नदी 30, 29 उत्तर 170 65 1.11 3 मी. 1.00 3905

अ.क्र. त लुक रेतीघ ट चे न व नदी /न ल्य चे न व
पररम ण 

ब्र समधे्य

GSDA य ांनी 

प्रस्त ववत 
लगतचे सवे क्र. वदश 

प्रस्त ववत  आक रम न एकुण के्षत्र 

(हे.आर.)

उपलब्ध 

व ळुच  थर 



ल ांबी रां दी
अ.क्र. त लुक रेतीघ ट चे न व नदी /न ल्य चे न व

पररम ण 

ब्र समधे्य

GSDA य ांनी 

प्रस्त ववत 
लगतचे सवे क्र. वदश 

प्रस्त ववत  आक रम न एकुण के्षत्र 

(हे.आर.)

उपलब्ध 

व ळुच  थर 

34 आरमोरी वनखी रेतीघाट खोब्रागडी नदी 113 दचिण 200 100 2.00 3.00 1.00 7067

35 आरमोरी देऊळगाव रेतीघाट खोब्रागडी नदी 162 उत्तर 270 75 2.03 3 मी. 1.00 7155

36 आरमोरी देऊळगाव रेतीघाट वैनगांगा नदी 156 उत्तर 250 100 2.50 3 मी. 1.00 8834

37 आरमोरी डोांगरसावांगी रेतीघाट वैनगांगा नदी 19, 20, 21/1 पचिम 300 100 3.00 3 मी. 1.00 10601

38 आरमोरी चकटाळी रेतीघाट वैनगांगा नदी 78, 79, 80, 81 पचिम 100 100 1.00 3 मी. 1.00 3534

39 देसाईगांज सावांगी वैनगांगा
210, 217, 218, 219,

 220,221,222,223
पचिम 320 125 4.00 हे.आर 3 मी. 1.00 14134

40 देसाईगांज कुरुड (बोळेगाांव घाट) वैनगांगा नदी
335,336,

337
पचिम 100 100 1.00 2.7 मी. 0.70 2473

41 देसाईगांज कुरुड (जुनीवडसा घाट) वैनगांगा नदी 496/1,496/2,496/3, पचिम 100 100 1.00 2.5 मी. 0.50 1767

42 देसाईगांज कोांढाळा  (मेंढा घाट) वैनगांगा नदी
332,333,334,335,

336,337,338
पचिम 380 130 4.94 3 मी. 1.00 17456

43 देसाईगांज कोांढाळा (चसांडर ाई घाट) वैनगांगा नदी
280,281

पचिम 170 80 1.36 3 मी. 1.00 4806

44 देसाईगांज िोप (िोप  घाट -2) गाढवी नदी 269, 270 उत्तर 255 40 1.02 2.5 मी. 0.50 1802

45 चसरोांिा मेडाराम नाला मेडाराम नाला स.नां. 266 च्या पचिमेस पचिमेस 200 50 1.00 2.7 मी. 0.70 2473

47 चसरोांिा चिपुरदुब्बा रै. नां. 1 चिपुर-दुब्बा नाला स.नां. 5/2  व 4/ 2 च्या उत्तरेस उत्तरेस 200 50 1.00 2.5 मी. 0.50 1767

48 चसरोांिा चिपुरदुब्बा रै. नां. 2 चिपुर-दुब्बा नाला स.नां. 30 च्या उत्तरेस उत्तरेस 200 50 1.00 2.5 मी. 0.50 1767

49 चसरोांिा नगरम-1 गोदावरी नदी स.नां. 529,  530  व 601 िे दचिणेस दचिणेस 200 115 2.30 3 मी. 1.00 8127

50 चसरोांिा नगरम-2 गोदावरी नदी स.नां. 537, 538  व 539 िे दचिणेस दचिणेस 150 100 1.50 3 मी. 1.00 5300

51 चसरोांिा मद्दीकुां ठा गोदावरी नदी स.नां.442, 443, 440 व 441 िे दचिणेस दचिणेस 250 100 2.50 3 मी. 1.00 8834

52 चसरोांिा आरडा माल गोदावरी नदी 332, 335, 338, 434 च्या दचिणेस दचिणेस 250 100 2.50 3 मी. 1.00 8834

53 चसरोांिा अांचकसा माल-1 गोदावरी नदी
स.नां. 246, 244, 233, 231, 230, 

216, 214 च्या दचिणेस
दचिणेस 250 100 2.50 3 मी. 1.00 8834

54 चसरोांिा अांचकसा माल-2 गोदावरी नदी स.नां. 334, 333 व 330 च्या दचिणेस दचिणेस 200 100 2.00 3 मी. 1.00 7067

55 चसरोांिा चिांतरेवला घाट-1 गोदावरी नदी स.नां. 605 व 606  च्या दचिणेस दचिणेस 200 100 2.00 3 मी. 1.00 7067

56 चसरोांिा चिांतरेवला घाट-2 गोदावरी नदी स.नां.648  च्या दचिणेस दचिणेस 250 100 2.50 3 मी. 1.00 8834

57 चसरोांिा चिांतरेवला घाट-3 गोदावरी नदी स.नां. 649 व 650  च्या दचिणेस दचिणेस 200 100 2.00 3 मी. 1.00 7067

58 चसरोांिा मुकडीगुट्टा रै.-1 गोदावरी नदी स.नां. 85 च्या दचिणेस दचिणेस 200 100 2.00 3 मी. 1.00 7067

59 चसरोांिा मुकडीगुट्टा रै.-2 गोदावरी नदी स.नां. 91 व 96 च्या दचिणेस दचिणेस 200 110 2.20 3 मी. 1.00 7774

60 चसरोांिा टेकडा मोटला-1 गोदावरी नदी स.नां. 127 च्या दचिणेस दचिणेस 200 115 2.30 3 मी. 1.00 8127

61 चसरोांिा टेकडा मोटला-2 गोदावरी नदी स.नां. 130 च्या दचिणेस दचिणेस 200 100 2.00 3 मी. 1.00 7067

62 चसरोांिा पातागुडम इांद्रावती नदी स.नां. 14 च्या पुवेस पुवेस 220 110 2.42 3 मी. 1.00 8551

63 चसरोांिा राईगुडम इांद्रावती नदी स.नां. 10 च्या दचिणेस दचिणेस 220 110 2.42 3 मी. 1.00 8551

64 कुरखेडा कुरखेडा रेतीघाट सती नदी स. नां. 6 िे दचिणेस दचिण 200 50 1.00 2.5 मी. 0.50 1767
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65 कुरखेडा कुां भीटोला रेतीघाट सती नदी स.नां. 77, 78 िे दचिणेस दचिण 200 50 1.00 2.5 मी. 0.60 2120

66 कुरखेडा नान्ही रेतीघाट सती नदी स.नां. 122, 123, 120 िे दचिणेस दचिण 300 60 1.80 2.5 मी. 0.60 3816

67 कुरखेडा चििटोला रेतीघाट सती नदी स.नां. 150, 151 िे दचिणेस दचिण 200 50 1.00 2.5 मी. 0.60 2120

68 कुरखेडा मौर्शी रेतीघाट सती नदी स.नां. 164, 166, 167, 168 िे दचिणेस दचिण 200 50 1.00 2.5 मी. 0.60 2120

69 कुरखेडा आांधळी रेतीघाट सती नदी स.नां. 96 िे उत्तरेस उत्तर 200 50 1.00 2.5 मी. 0.60 2120

70 कुरखेडा सायटोला रेतीघाट सती नदी स. नां. 2 व 70 िे पुवेस पुवा 200 50 1.00 2.5 मी. 0.60 2120

71 कुरखेडा घाटी रेतीघाट सती नदी स.नां. 139 व 140 च्या उत्तरेस उत्तर 200 60 1.20 2.5 मी. 0.60 2544

72 अहेरी महागाांव बु. रेतीघाट प्राणचहता नदी स.नां. 450, 449, 523, 428 च्या पचिमेस 250 90 2.25 3 मी. 1.00 7951

73 अहेरी चिांिगुांडी रेतीघाट प्राणचहता नदी स.नां. 124, 126 च्या पचिमेस 200 75 1.50 3 मी. 1.00 5300

74 अहेरी मोदुमतुरा रेतीघाट प्राणचहता नदी स.नां. 88, 89, 92 च्या पचिमेस 175 60 1.05 3 मी. 1.00 3710

75 अहेरी इांदाराम रेतीघाट प्राणचहता नदी स.नां. 407, 494 च्या पचिमेस 150 70 1.05 3 मी. 1.00 3710

76 अहेरी दामरांिा रेतीघाट बाांड्या नदी स.नां.436, 505, 506 च्या उत्तरेस 145 70 1.02 3 मी. 1.00 3587

77 अहेरी बोरी रेतीघाट प्राणचहता नदी स.नां.49, 50, 73
च्या दिीण-

पचिमेस
140 80 1.12 3 मी. 1.00 3958
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