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1.0 ��ता�वत वाळू घाटांच ेवै"श#$ये 

वाळू खाणकाम मजुरान करवी ओपनका�ट प�धतीने फावड,े घमेल� यां�या सहा!यान े केले 

जाईल. खनन कर$यात आलेल� वाळू मजुरां�वारे &ॅ(टर&ॉल� म*ये चढव$यात येईल आ-ण 

घाट ते डपेोपय/त ख0नजांची वाहतूक &ॅ(टर&ॉल��या 1यव�थे�वारे 3�ता4वत आहे. ख0नज 

कोरड,े खनन कर$या साठ6 यो7य अस9याने :;<लगं व �फोटांची आव>यकता नाह� आ-ण 

?हणूनच हे 3�ता4वत नाह�. वाळूच ेउAखननंतर, वाळू थेट वाहनांम*ये चढव$यात येईल. 

वाळू उAखनन मजुरां�वारे कर$याचा 3�ताव आहे. यात पुढ�ल चरणांचा समावेश आहे 

i. नद� काठ6 वाळू खनन कामांम*ये मातीच ेउAखनन सामील नसते. 

ii. फावड ेव घमेले वापDन वाळू उAखनन केले जाईल. 

iii. :;<लगं आ-ण Eलाि�टंग आव>यक नाह�. 

iv. <ललाव पG Hकंवा पयाIवरण मंजुर� म*ये Jदले9या कालावधीतच खाणकाम केले जाईल. 

v. नद��या पाGातून वाळूची वाहतूक &ॅ(टर-&ॉल��वारे केल� जाईल. 

vi. खाणकाम करताना कोणतीह� यंGणा वापरल� जाणार नाह� 

vii. 3�ता4वत वाळू घाटाची जागा पूणIपणे कोरडी अस9याने आ-ण Aयाला जोडणारे र�तेह� 

कोरड े व सुलभ अस9याने नद��या पाGामधनु पा$याचा उपसा कर$याच े 3�ता4वत 

नाह�. 

viii. नद��या म*यभागी / तळाशी वाळूचा साठा होतो. ल�ज�या संपूणI कालावधीत तालुका 

स<मती�या संयु(त सवNOणानुसार सुच4वले9या जा�तीत जा�त खनन यो7य खोल�पय/त 

वर�या पQृठभागापासून काम केले जाईल. 

ix.  उAखनन केले9या वाळूची संपूणI माGा वाहतूक केल� जाईल आ-ण पायाभूत सु4वधां�या 

4वकासासाठ6 वापरल� जाईल. खाणकामातून कोणAयाह� घनकचR याची उAसजIन होणार 

नाह�त, केवळ कामगारांकडून खा99या जाणाRया पदाथा/�या Sलाि�टक�या रॅपसI�या 

वापरामुळे घनकचरा फारच कमी 3माणात होईल परंतु तो �वतंGपणे गोळा केला 

जाईल आ-ण जवळील कचरा संकलन कT Uा म*ये नेला जाईल. 

 x    मंजूर खाणकाम योजनेनुसार खाणकाम केले जाईल. 
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xi. 3�ता4वत 3क9प कायाIत �था0नक लोकांना नोकर� दे$याचा 3�ताव आहे. या 3�ता4वत 

वाळू घाटातून थेट रोजगाराचा उ9लेख यासह जोडले9या याद�म*ये दे$यात आला आहे. 

2.0 आसपास�या वातावरणावर प&रणाम आ(ण शमन उपाययोजना  

2.1 सामा*य:  

खाणकाम  3क9पांचा पयाIवरणा�या 4व4वध घटकांवर पVरणाम होऊ शकतो उदा. हवा, पाणी, 

आवाज, जमीन, जै4वक पयाIवरण आ-ण सामािजक-अथIशा�G. वाळू घाट 3क9पां मुळे होणारे 

पVरणाम आ-ण Aयांच ेशमन उपाय खाल�ल3माणे आहेत. 

2.2 भू पया
वरण: 

0नयोिजत खाण 3HYये पेOा वेगळे खान काम के9यास नद� काठाची झीज / धपू होऊ शकते 

आ-ण Aया�वारे नद�च े 3वाह मागI बदलू शकतो, \यामुळे मालम]ेच े नुकसान होते आ-ण 

आजूबाजू�या पVरसराचा Rहास होतो. 

शमन उपाय: 

 खाण योजनेनुसार वाळू घाट OेGात वाळू उपसा होईल. 

 खाणकाम फ(त नद��या घाटा पुरतेच मयाIJदत राह�ल आ-ण बा^यभागातील 

कोणAयाह� �थलाकृ0त Hकंवा आजूबाजू�या 3वाहावर पVरणाम होणार नाह�. 

 वाळू उAखनना�या 3�तावासाठ6 कोणताह� पा$याचा 3वाह वळ4वला जाणार नाह�. 

 महाराQ& गौण ख0नज उAखनन (4वकास व 0नयमन) 0नयम 2013 मधील सवI 

तरतुद�ंच ेसावधपणे पालन केले जाईल. 

MoEF आ-ण CC ने जार� केले9या शा>वत वाळू उAखनन मागIदशIक सूचनांम*ये नमूद 

केले9या 4व4वध बाबींच ेपालन करणे आव>यक राह�ल . 

2.3 जल पया
वरण 

वैbा0नक प�धतीने वाळू उAखनन न के9यामुळे नैसcगIक नाले, पा$याचा 3वाह आ-ण 

भूगभाIतील जल 3वाह यां�या वरती 4वपर�त पVरणाम होऊ शकतो. 3क9प OेGात वाळूचे 

जा�त उAखनन झा9यास भूगभाIतील पा$याची पातळी कमी झा9याने उdहाeया�या हंगामात 

दQुकाळ पडतो आ-ण शतेी, 4प$या�या पा$याचा 3>न इAयाद� सवI बाबतीत सावIज0नक 
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जीवनावर पVरणाम होतो. मासे, कोळंबी आ-ण इतर जलचर जीवनावर 30तकूल पVरणाम होऊ 

शकतो. 

शमन उपाय: 

 3क9पांम*ये कोणताह� जल 3वाह वळ4वणे Hकंवा तोडणे 3�ता4वत नाह�. 

 नद�तून पाणी उपसा कर$यासाठ6 Hकंवा भूगभाIतील पा$याच े वापर कर$याबाबत 

कोणAयाह� 3�तावाची मागणी कर$यात आलेल� नाह�. 

 उdहाeया�या Jदवसान म*ये , 3�ता4वत वाळू उAखनना मुळे नद��या पा$याचा 3वाह 

उघड होणार नाह� आ-ण ?हणूनच, या 3क9पामुळे पQृठभाग वर�ल जल�Gोत  आ-ण 

भूजल 3णाल�वर कोणताह� 4वपर�त पVरणाम होणार नाह�. 

 3क9प 3�तावकाने वाळू काढ$या�या कालावधीत 3�ता4वत खाणकामां�या यो7य 

आ-ण वैbा0नक प�धतीसाठ6 सवI मागIदशIक तgवे आ-ण 0नयम पाळले जातील याची 

दOता hयावी. 

 वाळू उAखनन केवळ कोरiया नद�पाGा�या भागातच केले जाईल. 

संयु(त सवNOण अहवाला�या अनुषंगाने वाळूच ेउAखनन यो7य प�धतीने करता येईल. भूजल 

पातळीला कोणताह� ध(का लावला जाणार नाह�. 

2.4 वायू पया
वरण : 

नद� पाGात खाण कामांम*ये, वाहन हे कण आ-ण वायू 3दषूक घटकांच ेlोत आहे, तर वाळूच े

धळू कण 4वशषेत: वाळू tractar म*ये भरताना आ-ण वाहतुकrदर?यान कण 3दषूक ?हणून 

काम करतात. सवIसाधारणपणे SPM (Suspended Particulate Matters PM10) आ-ण 

मयाIJदत 3माणात स9फर डायऑ(साइड (SO2) आ-ण नाय&स ऑ(साईiस (NOx) जीवा>म 

इंधन-आधाVरत वाहनांमुळे उAसिजIत होतील व फ(त मयाIJदत OेG म*येच Jदले9या मयाIदेम*ये 

असू शकतील कारण वाळू उAखनन लहान 3माणात आहे. खनन कायाIमुळे उAपdन झालेल� 

धळू >वासा �वारे शर�रात गे9यास आरो7यास हा0नकारक आहे. खनन आ-ण वाहतुकrदर?यान 

0न<मIत होणारया धळू 0न<मIतीसाठ6 काह� 3माणात शमन उपाय आव>यक आहे. 
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शमन उपाय: 

 खनन OेG व नद�काठ�या र�Aयावर पाणी <शपंड$यासारखे यो7य उपाय अवलंtबले 

जातील आ-ण धळू उAसजIनावर 0नयंGण ठेवले जाईल. 

  &ॅ(टर &ॉल�च ेअAयcधक लो:डगं आ-ण पVरणामी र�Aयांवर होणारे गळती टाळल� 

जाईल. 

 भाVरत &ॉल�वर ताडपGी झाक$यासारखे उपाय वाळूची नासाडी व सांड$या पासून 

रोख ूशकतील. 

  हे सु0नि>चत केले जाईल कr सवI वाहतूक वाहने वैध 3दषूण 0नयंGण 3माणपG 

घेतील. 

 जवळपास�या गावांम*ये धळूीचा 3सार कमी कर$यासाठ6 क��या र�Aया�या 

कडलेा झाड ेलाव$यात येतील. 

 सभोवताल�या हवे�या गुणव]ेच े पर�Oण कर$यासाठ6 0नयतका<लक देखरेखीचा 

3�ताव ठेवला जाईल. 

2.5 /वनी पया
वरण 

वाळू उAखनन मॅdयुअल प�धतीने केले जाईल, Aयामुळे खाणकाम करताना आवाज 0नघणार 

नाह�, तथा4प घाटात वाहतुकrसाठ6 वापर9या जाणा &ॅ(टर�या हालचाल�तून आवाज 0नमाIण 

होईल. 

शमन उपाय: 

 3क9प Jठकाणी मॅdयुअल उAखननास परवानगी आहे, नद�पाGात कोणतीह� यंGणा तैनात 

केल� जाणार नाह�. 

 वाहतुकrमुळे उ�भवणारा आवाज परवानगी�या OेG म*येच मयाIदेम*ये 0नयंtGत केला 

जाईल. 

 मयाIJदत कामकाजाच े तास. सकाळी 6 ते सायंकाळी 6 या वेळेत वाळू उAखनन कामे 

होतील. 
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2.6 जै�वक पया
वरण 

अ0नयंtGत व अवैbा0नक वाळू उAखननामुळे जल�य आ-ण Hकनारपuट��या िजवांचा नाश 

होतो. 

 �थल�य पया
वरणशा�1 

वन�प0त: हे OेG पूणIपणे नापीक आहे आ-ण नद�पाGात कोणAयाह� महgवपूणI वन�प0त 

नाह�त. ल�ज OेG पूणIपणे वाळूने 1यापलेले आहे आ-ण कोणAयाह� झाडाची 3जाती नाह�त, 

केवळ काह� गवत थोiया फार 3माणात आढळते. तर, खाणी�या कामकाजामुळे कुठ9याह� 

झाडाला तोड$याची श(यता/परवानगी नाह�. 

जीवशा�1: वाळू घाट OेGात वनOेG नस9यामुळे या भागात कोणतेह� वdयजीव Jदसून येत 

नाह�. अशा 3कारे ल�ज OेGातील जै4वक वातावरणावर नद��या खाण उAखनन 3क9पाचा 

कोणताह� 4वशषे पVरणाम होणार नाह�. 

  पा3यातील पया
वरण 

खाणकाम फ(त पा$या�या पातळी वरती मयाIJदत राJहल आ-ण भूजल 3वाहाला ध(का 

लागणार नाह� यामुळे 4व�यमान जलचर (घाटा पासून दरू) 3हावा�या Jदशेने असले9या भाग 

म*ये सु�धा कोणताह� 30तकूल पVरणाम होणार नाह�. 

शमन उपाय: 

 पावसाeया�या हंगामात ?हणजेच 10 जून ते 30 सSटTबर या कालावधीत 

कोणAयाह� खाणकाम केले जाणार नाह�, जेणेकvन मुwयत: पैदास हंगामातील 

जल�य जीवनावर�ल पVरणाम कमीत कमी होईल. 

 जलचर व माशां�या हालचाल�ंवर वर 4वपर�त पVरणाम होऊ नये ?हणून 

नद�पाGा�या कोरiया भागावर खाणकाम केले जाईल. 

2.7 व5ृारोपण 

संपूणI खाण OेG नद��या पाGात येते आ-ण पावसाeयात पूर आ9यामुळे खनन पuटा 

पा$याखाल� असतो; ?हणून या भागात कोणAयाह� 3कारच े वOृारोपण करणे श(य नाह�. 

xामपंचायती�या सूचनेनसुार मुwयतः वाहतूक र�ते व नद�काठ Hकंवा खाणकाम OेGाला 
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जोडणाRया र�Aया�या बाजूने वOृारोपण केले जाईल. 4व4वध 3कार�या 3जातींसह Hकती झाड े

लावल� जातील हे संल7न याद�म*ये नमूद केले आहे. आंबा, कडु0नबं, नीलcगर�, पीपल, 

गुलमोहर आ-ण इतर �था0नक 3जाती यो7य संयोगाने 0नवडल� जातील जेणेकvन ते लवकर 

वाढू शकतील आ-ण पानांच ेचांगले आवरण असेल. 

2.8 �यावसा6यक आरो7य 

1. कामगारांसाठ6 आरो7य तपासणीचा कायIYम वेळोवेळी हाती घेतला जाईल. 

2. 3�ता4वत खाण OेGा म*ये  3थमोपचार सु4वधा उपलEध कvन दे$यात येतील. 

3.0 इतर सुर:5ततेच ेअ<यास 

1. सHYय वाळू घाटावर अनcधकृत 3वेश टाळ$यासाठ6 वाहतूक र�Aयाला कंुपण घालणे 

3�ता4वत आहे. 

2. वाळू उAखननासंदभाIत सवI माJहती दाख4वणाRया बोडा/ची तरतूद, 3माण, खाणकामांचा 

कालावधी व 3क9प 3�तावाचा तपशील यांचा समावेश असेल. 

3. 3मुख Jठकाणी सूचना दशIक तसेच चतेावणी दशIक बोडI लावले जातील. 

4. वाळू घाटाकड ेजाणाRया र�Aयाची दDु�ती व देखभाल वेळोवेळी केल� जाईल. 

5. पुरेशी सुरOा 1यव�था तैनात असेल. 

6.  कामगारां साठ6 सुरOा उपकरणांची तरतूद कर$यात येईल. 

7. कचरा Hकंवा इतर कोणतीह� सामxी जाळ$यासाठ6 कोणAयाह� इंधनाचा वापर कर$यास 

मनाई असेल.. 

8. घरगुती घनकचरा गोळा व 4व9हेवाट लाव$यासाठ6 पुरेशी तरतूद केल� जाईल. 

9. वाळूघाट येथे कामात असले9या कामगारांना सुरOा व आरो7याबाबत जागvक केले 

जाईल. 

 

4.0  वैधा6नक आव>यकता 

3भावी संसाधन 1यव�थापन एकल प�धतीने केले जाऊ शकत नाह�. खनन 4वभाग समdवय 
व एकrकरण हो$या�या {Qट�कोनातून 3यAन करेल, जेणेकvन समdव0यत 0नयामक यंGणा 
होऊ राब4वल� जाऊ शकेल. 

0नयामक 3णाल�म*ये वैधा0नक आ-ण tबगर वैधा0नक घटक असतात. अपे|Oत  आ-ण 

खाणकामा�या 4वभाग-4व<शQट रणनीतीम*ये, 4वभाग एकािAमक पयाIवरणीय 1यव�थापन 

3णाल�म*ये भाग घेतो जे अcध0नयम आ-ण 0नयमांनुसार 3शा<सत केले जाते. पयाIवरणाच े

संवधIन आ-ण संरOणाशी 0नग:डत आ-ण खाण 3ाcधकरणा�या धारकास \या संबंcधत गोQट� 

आहेत Aयासंबंcधत इतर काय�यांम*ये पुढ�ल गोQट�ंचा देखील अतंभाIव असू शकतो: 



िज��या�या पया
वरण �यव�थापन योजनेचा काय
कार� सारांश 
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2016. 

 महाराQ& गौण ख0नज उतारा 4वकास आ-ण 0नयमन) 0नयम, 2013 

 पयाIवरण (संरOण) कायदा, 1986 

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

2020 

 मा. एन.जी.ट�. च े0नणIय आ-ण माननीय भारतीय सव��च dयायालयाच े0नणIय. 

 



Consolidated statement for EMP 

 

Sr. 
No. 

Sandghat 
Name 

River 
Name 

Taluka Sandghat Gut No. Length Width Depth 
Area 
Ha 

Quant
ity 

(Brass) 

Haulage 
Road No. of 

Emplo
yees 

No. of 
trees 

Water Requirement 
EMP 
COST 

L W 
Dust 

suppres
sion 

Plantati
on 

Domest
ic 

Drinking Total   

1 Bhawan Purna Sillod 

200,201,203,206,20
7,208,221,222,231,
232,233,234, 237, 

190 

600 20 1 1.2 4240 1002 3 31 100 15.03 0.50 0.47 0.16 16.15 
2,96,500/

- 

2 Kerhala Purna Sillod 
539,568,546,556,55

5, 
200 20 1 0.4 1413 1100 3 16 110 16.50 0.55 0.24 0.08 17.37 

1,76,100/
- 

3 Chinchkheda Purna Sillod 21,22,34,35,36 200 20 0.7 0.4 989 1080 3 11 108 16.20 0.54 0.17 0.06 16.96 
1,67,980/

- 

4 Dhanora Purna Sillod 
71,66,65,64,63,62,
61/2,60/2,60/1,54

/1,54/2 
400 12 1.2 0.48 2035 360 3 16 36 5.40 0.18 0.24 0.08 5.90 

1,53,660/
- 

5 Modha Khurd Purna Sillod 62,63,68,70,71,72 400 20 0.5 0.8 1413 1016 3 16 102 15.24 0.51 0.24 0.08 16.07 
1,75,620/

- 

6 Khodkai Wadi Purna Sillod 

210/9,210/10,210/
11,210/12,210/6,2
10/7,210/8,213,21

4,186,187 

160 29 0.5 0.46 820 379 3 11 38 5.69 0.19 0.17 0.06 6.09 
1,47,080/

- 

7 Kotnandra Purna Sillod 138, 140, 142, 143 250 15 0.9 0.37 1193 913 3 16 91 13.70 0.46 0.24 0.08 14.47 
1,66,960/

- 

8 Sisarkheda Anjana Sillod 
115, 114, 113, 112, 

100 
250 20 1 0.5 1767 1130 3 16 113 16.95 0.57 0.24 0.08 17.84 

1,76,280/
- 

9 Shendurwada Kham 
Gangapu

r 
14,19,20,21,22 250 40 0.5 1 1767 526 3 16 53 7.89 0.26 0.24 0.08 8.47 

1,62,680/
- 

10 Devli Shiwna Kannad 26,23,9,1 200 60 1 1.2 4240 734 3 26 73 11.01 0.37 0.39 0.13 11.90 
2,89,880/

- 

11 Javkheda Khu Anjana Kannad 162, 164, 165 100 10.5 1 0.10 371 217 3 5 22 3.26 0.11 0.08 0.03 3.46 55,320/- 

12 Rojvepur Purna Kannad 4 20 30 1 0.06 212 780 3 5 78 11.70 0.39 0.08 0.03 12.19 65,680/- 

13 Shelgaon 1 Purna Kannad 362 100 10 0.7 0.1 247 586 3 5 59 8.79 0.29 0.08 0.03 9.18 78,040/- 

14 Jholegaon Shiwna Waijapur 98, 100, 102 275 70 1 1.92 6802 812 3 31 81 12.18 0.41 0.47 0.16 13.21 
3,20,360/

- 

15 Avvalgaon 
Godawar

i 
Waijapur 136, 139, 140 191 50 1 0.95 3375 1627 3 26 163 24.41 0.81 0.39 0.13 25.74 

2,59,280/
- 

16 Jalgaon Shiwna Waijapur 57,59,75 150 20 1 0.3 1060 504 3 11 50 7.56 0.25 0.17 0.06 8.03 
1,47,500/

- 

17 Mandki Shiwna Waijapur 34,37,38 200 40 1 0.8 2827 375 3 26 38 5.63 0.19 0.39 0.13 6.33 
2,22,780/

- 

18 Lasurgaon Shiwna Waijapur 125, 138, 152 300 50 1 1.5 5300 806 3 31 81 12.09 0.40 0.47 0.16 13.11 
3,00,360/

- 

19 Bhalgaon 
Godawar

i 
Waijapur 5,6,7,120 300 35 1 1.05 3710 305 3 26 31 4.58 0.15 0.39 0.13 5.25 

2,27,360/
- 

20 
Wanegaon 
Khu. Bu 

Girija 
Phulamb
ri 

  100 40 0.7 0.4 989 586 3 11 58.6 8.79 0.293 0.165 0.055 9.303 
1,48,040/

- 

 


