
कार्यकारी साराांश 

1.प्रस् तावना 

   जालना जजल्ह्यातील मंठा, परतूर, घनसावंगी, भोकरदन, जाफ्राबाद तालुक्यात असलेल्ह्या 20 

वाळूघाटांसाठी पयाावरणजवषयक मंजुरी मागजवण्यात आली आह.े 

❖ महाराष्ट्र शासन पत्र क्रमांक: संकीणा-  2019 / पी.के.01 / ता. के .3 जद. 03.12.2019  अन् वये ५ हके्टरपेक्षा 

कमी वाळूघाटांसाठी सावाजजनक सुनावणी घ्यावी लागेल 

❖ जज.अ.का.जालना यांचे आदेश क्र.2020/ मशाका/गौख/ कावी 105 जद 03/02/2020 अन् वये मे. एकाजममक 

प्रेजसजन जसस्टम अँड सज्हासेस प्रा. जल., यांना जजल्ह्हाजिकारी कायाालय, जालना यांच्यामार्ा त जालना 

येथील वाळूच्या जागांसाठी पयाावरण मंजुरी जमळण्याचे काम देण्यात आले.  

❖  खाणकाम योजना औरंगाबाद येथील डीजीएम कायाालयामार्ा त वाळूघाटांना मान्यता देण्यात आली आह.े  

❖ Form-1M, PFR, EMP, RA, DSR मिील अजा आजण वाळूघाटांसाठी मंजूर उम खनन योजनांसह 

पयाावरण मंजुरीसाठी सावाजजनक सुनावणीची कायावाही सादर केली जाईल. 

 

2. स् थान नकाशा  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



३. वाळू घाटाांची र्ादी  

अ.क्र. वाळूघाटाचे  नाव तालुका नदी ग.क्र. क्षेञ  लाांबी रां दी खोली उपलब् ध वाळूसाठा 

१ 
भुवन-शशरपुर मांठा पुर्ाय 

भुवन ग.क्र.01, शशरपुर 390, 374, 

373, 370, 369 
1.75 

 
350 50 1.00 6184 

२ 

देवठार्ा उस् वद 2 मांठा पुर्ाय 

देवठार्ा (उस् वद) ग.क्र. 253,  252, 

251,  218,217, 216, 215, 214, 

213, 212 , 210  उस् वद 

ग.क्र.404,405,407, 1,2,3,4 

3.132 

 

522 60 0.50 5533 

३ 

देवठार्ा उस् वद 3 मांठा पुर्ाय 

देवठार्ा (उस् वद) ग.क्र.162,153,152 

उस् वद 

ग.क्र.16,28,29,30,31,42,43,46 

3 

 

500 60 0.80 8481 

४ 
डोल् हारा  परतूर दुधना 

72 ,61, 60 , 59, 55, 54, 53, 471, 

470, 469 ,464, 463 , 452 
0.3 

 
250 12 0.30 318 

५ 
बाबई  परतूर दुधना 

54, 166, 165, 164, 152, 151, 150, 

147, 148, 149  
1.5 

 
300 50 1.00 5300 

६ नाांद्रा  परतूर दुधना 128,127,126 1.35  300 45 0.50 2385 

७ 

ब्रम् हवडगाव  परतूर दुधना 305, 306, 307, 308 1.84 

 

460 40 0.80 5201 

८ गोळेगाव  परतूर गोदावरी  301,302 1.1  200 55 1.00 3887 

९ 
चाांगतपुरी  परतूर गोदावरी 

184,185, 231, 235, 236, 237, 

240, 241 
6.75 

 
750 90 1.00 23852 

१० सावरगाव बु. परतूर गोदावरी 114 ,  115 1.2  200 60 1.00 4240 

११ आव् हार्ा भोकरदन केळर्ा  913, 927, 37,36 0.405  162 25 0.50 715 

१२ जवखेडा ठोंबरे भोकरदन पुर्ाय  312, 313, 314, 326, 327 2.34  585 40.00 0.50 4134 

१३ नळर्ी बु.  भोकरदन पुर्ाय  387 0.6  200 30 0.60 1272 

१४ खडकी भोकरदन शगरीजा 132 0.3  200 15 0.50 530 

१५ शपांपळखुटा  जाफ्राबाद  धामर्ा  86 0.2  200 10 1.00 706 

१६ देऊळगाव उगले  जाफ्राबाद धामर्ा  123, 160, 162, 163 0.225  150 15 0.80 636 

१७ जवखेडा ठेंग  जाफ्राबाद केळर्ा  15, 16, 50, 51, 89  1.025  410 25 0.80 2898 

१८ 
भादली  घनसावांगी गोदावरी  

 153, 154, 159, 160 गावालगत  

27, 28 

1.732

5 

 
231 75 1.00 6121 

१९ जोगलादेवी  घनसावांगी गोदावरी 201, 202, 206 2.925  390 75 1.00 10335 

२० राांजर्ी  घनसावांगी दुधना   48, 49 0.456  160 28.5 0.80 1289 

 

 

4. मार्शनांगची पद्धत:  

1. शिशलांग आशर् ब्लाशस्टांगशशवार् ओपनकास्ट मॅन्रु्अल पद्धत. केवळ  कुदळ, घामेलास यासारख्या 

हातांच्या सािनांचाच उपयोग केला जाईल. केवळ कोरड्र्ा नदीच्र्ा पात्रातून वाळू उत्खनन. 

 

 



वाळू घाटातील वाळूच्र्ा अांदाजासाठी पुढील प्रशक्रर्ा केली जातेेः 

• वाळू घाटाचे सीमांकन व बेंचमाजकिं ग 10 मीटर x 10 मीटर अंतराने केले जाते. 

• प्रमयेक ग्रीडमिील वाळूची खोली शोिण्यासाठी एजर जिलरचा वापर केला जातो. 

• ऑगर जिलरचा वापर वाळू घाटात 10 एमएक्स 10 मीटर ग्रीड पॅटनाद्वारे जिद्र तयार करण्यासाठी केला जातो. 

• मोजण्याचे टेप वापरुन जिद्रांची खोली मोजली जाते. 

• सवा वाचनानंतर नदीच्या वाळू घाटाची सरासरी खोली मीटरने मोजली जाते. 

 

2. र्ांत्रसामग्री / उपकररे् आवश्र्क: कोल्ह्ड्स, घमलेा, रॉलीसह रॅक्टर.  

 

3. वाहतूक: वाळूच्या जागेपासून स्टॉक याडा व ग्राहकांना रॅक्टर रॉलीद्वारे.  

 

4. पुन्हा प्राप्तीकरर्: पावसाळ्यानंतर खनन केलेले के्षत्र आपोआप पुन्हा भरले जाईल.नदीकाठ व वाहतुकीच्या 

रस्मयालगत वकृ्षारोपण केले जाईल. 

 

5. पर्ायवरर् व्र्वस्थापन र्ोजना 

1. वारू् प्रदूषर् शनर्ांत्रर् उपार्  

• वाळू वाहतुकीसाठी वापरल्ह्या जाणार् या कच् च् या रोडवर जनयजमत पाणी जशंपडत आह.े  

• रॅक्टर राली रकद्वारे वाळूची वाहतूक ताडपञीसजहत  

• वाहतुकीदरम्यान वाळू गळती योग्य अंतरांच्या सीलद्वारे रोखले जाईल.  

• नदीकाठी व वाळूच्या जागेजवळ मोकळ्या जागांवर वकृ्षारोपण केले जाईल.  

 

2 ध्वनी शनर्ांत्रर् उपार् 

• खाणकाम आजण वाळू वाहतूक केवळ जदवसाच्या वेळीच केली जाईल.  

• वाळू वाहतुकीमुळे होणारा आवाजच अपेजक्षत आह,े आवाज कमी करण्यासाठी वाळू वाहतुक वाहनांची 

जनयजमत देखभाल केली जाईल. 

• वाळू वाहतुक वाहनांचा वेग जनयजमत केला जाईल.  

 



3 जल प्रदूषर् शनर्ांत्रर् उपार्  

• वाळू उमखनन केवळ कोरड्या नदीच्या बेडवरच केले जाईल.  

• खाण खड्डाची खोली नदीच्या पाण्याच्या पातळीवर ठेवली जाईल.  

• जनजष्ट्क्रय वाजहन्या तयार करण्यासाठी नदीचे प्रवाह वळजवले जाणार नाहीत.  

• नदीत वाहने िुण्यास मनाई आह.े  

• खाणकामातून कोणताही सांडपाणी तयार होणार नाही.  

• कामगारांना मोबाइल टॉयलेटची सोय.  

• पावसाळ्यात आजण पूरात उमखनन टाळले जाईल यामुळे वाळू उपसा पुन्हा भरू शकेल.  

 

4 जमीन पर्ायवरर्  

• वाळू उमखनन कोरड्या नदीच्या खाटात तामपुरते खड्डे तयार करेल, जे पावसाळ्यात पुन्हा भरले जाईल.  

• नदीच्या रंूदीच्या तीन मीटर जकंवा रंूदीच्या 10 ्या जागेचे सुरक्षा अंतर नदीच्या काठावरुन (“जटकाऊ वाळू 

उमखनन मागादशाक तत्तवांनुसार”) सोडले जाईल.  

• पॉजलथीन जपशवी, जूट जपशवी वगैरे कचरा सामग्री नदीच्या पलंगावर राहू / सांडण्याची परवानगी नाही.  

• खाणकाम परवानगी घेण्याच्या क्षमतेपेक्षा जास्त होणार नाही.  

• नदीकाठ आजण जवळपास मोकळ्या जागांवर वकृ्षारोपण जवकजसत केले जाईल. 

 

6. ग्रीनबेल्ट डवे्हलपमेंट प्लॅन 

 

ग्रीनबेल्ह्टचे स्थान 
 

लीजच्या सीमेच्या दोन्ही बाजूंच्या आजण नदीकाठच्या बाहेर हाल 

रोडच्या काठावर 

      लागवड होणारी झाड े 500 झाड े

वनस्पतींचे अंतर 2 मीटर जग्रड मधयांतर 

प्रजाती जनवडल्ह्या मूळ प्रजाती 

 

 



वृक्षारोपर्ासाठी वृक्ष प्रजातींची शशफारस केली जाते 

वनस्पजत नाव स् थाजनक नाव महत्तव 

Azadirachta indica कडुजनंब कडुजलंब तेल आजण कडुजलंबाची उमपादन े

Tectona grandis टीक बॅक्टेररयाच्या वाढीस प्रजतबंि करणारा पदाथा, 

प्रजतजैजवक, प्रजतजैजवक 

Ficus religiosaa जपंपळ औषिी वापर, र्ळे आजण अंजीर 

Bambusa vulgaris बांब ू अँथेलजमंजटक अँटी-इफं्लेमटेरी, जस्रजंट प्रॉपटीज 

Madhuca longifolia महुआ उत्तेजक आजण खोकला आराम म्हणून काया करते 

 

7. व्र्ावसाशर्क आरोग्र् सुरक्षा व्र्वस्थापन 

• खाण चालकांना वैयजिक संरक्षणाममक उपकरणे जदली जातील. 

• कान, डोळा आजण हाताने संरक्षण सािने ्यजतररि सुरक्षा हले्ह्मेट आजण पादत्राणे. 

• कामगारांना डस्ट मास्क जदले जातील. 

• खाण कामगारांना जपण्याच्या पाण्यासाठी जनवारा उपलब्ि करुन देण्यात येईल. 

• खाण साइटवर प्रथमोपचार जकट प्रदान केले जाईल. 

 

8. शनष्कषय 

➢ जालना जजल्ह्यातील मंठा, भोकरदन, जार्राबाद, घनसावंगी, परतूर तालुक्यात लागू असलेल्ह्या १ वाळूघाट  

MoEF&CC च्या मागादशाक सूचनांनुसार बी २ प्रकारात येतात. 

➢ खाणकामांच्या िोट्या प्रमाणामुळे उमखननांमुळे पयाावरणावर महत्तवपूणा पररणाम होण्याची शक्यता नाही 

आजण ह ेजवळच्या समाजासाठी र्ायद्याचे ठरेल. 

➢ प्रस्ताजवत प्रकल्ह्प स्थाजनक रजहवाशांना अप्रमयक्ष रोजगाराच्या संिी प्रदान करेल. 

➢ प्रस्ताजवत प्रकल्ह्प सामाजजक पायाभूत सुजविा आजण या के्षत्राच्या सवािंगीण जवकासास सकाराममक योगदान 

देईल. 

➢ हवा, पाणी, आवाज, माती, घनकचरा ्यवस्थापन इ. सारख्या सवा पयाावरणीय प्रश्ांवर MoEF&CC 

मागादशाक सूचनांनुसार काया केले जाईल. 


