
अहमदनगर जिल्हयातील 18 वाळु घाटाांच्या माहहतीचा साराांश 

1. प्रस्तावना :- 
❖ अहमदनगर जिल्हयातील, राहूरी, श्रीरामपूर, राहाता व कोपरगाांव  या  तालकु्यातील 18 वाळु 

घाटाना पयाावरण अनुमती ममळण्याकामी प्रस्ताववत करण्यात आलेले आहेत. 
❖ महाराष्ट्र शासन पयाावरण ववभाग,पत्र क्र.सांकीणा-2019/प्र.क्र.09/ता.क्र.3                    

ददनाांक 03/12/2019 नसुार 5 हेक्टर खालील वाळु गटाांच्या के्षत्रासाठी पयाावरण 
अनुमतीसाठी  िनसुनावणी घेण्याबाबत सचुित केलेले आहे. 

❖ अहमदनगर जिल्हयातील वाळु गटाांना पयाावरण अनुमती प्राप्त करुन देण्यासाठी 
मे.इांटीग्रेटेड वप्रसीिन मसस्टम ॲन्ड सज्हासेस प्रा.मल. हैद्राबाद याांना जिल्हाचिकारी 
अहमदनगर याांिेकडील आदेश क्र.गौख/कायाा.4क/339/2020,ददनाांक 07/04/2020 अन्वय े
ननयुक्ती देण्यात आलेली आहे. 

❖ सदर 18  वाळु गटाांिे मायननांग प्लॅन मान्यतेसाठी मा.उपसांिालक,प्रादेमशक कायाालय 
भुववज्ञान खननकमा सांिालनालय औरांगाबाद याांिी मान् यता घेणेत आलेली आहे.  

❖ सदर वाळु गटाांना पयाावरण अनुमती ममळण्याकामी फॉमा  Form 1/M, EIA, EMP, 
DSR व मान्यताप्राप्त मायननांग प्लॅन सहिोडुन राज्यस्तरीय पयाावरण सममतीकडे अिा 
सादर करण्यात येणार आहेत. 

  



 

 

  2. स्थळ दशशक नकाशा :- 
 

 

 

 

 

 

 

 



                            

3. वाळु गटाांची यादी :- 

अ.क्र वाळूघाट तालुका  नदीचे नाव  वाळुघाटाचा तपशशल  

गट क्रमाांक    एकूण क्षेत्र क्षेत्रफळ शमटर मध्ये 
( लाांबी x रांदी x खोली ) 

शललाव योग् य 
वाळुसाठा  

हातची ककांमत 

लाांबी रांदी खोली  
1 वाांगी खु. श्रीरामपूर प्रवरा 1 ,2 1.04 260 40 0.60 1654 6533300 

2 नायगाांव-1 व 2 श्रीरामपूर प्रवरा 329,330 & 373 & 375 2.47 649 38 0.85 5555 21942250 

3 मातुलठान क्र.1,  श्रीरामपूर गोदावरी  281 to 284,  
3.89 974 40 0.90 9293 36707350 

4 मातुलठान क्र.2,  श्रीरामपूर गोदावरी 293 to 294 2.73 910 30 0.80 5788 22862600 

5 मातुलठान क्र.3,  श्रीरामपूर गोदावरी  7 to 11,14,17,18 
1.82 457 40 0.90 4360 17222000 

6 कोकमठाण व सांत् वसर  कोपरगाांव गोदावरी 
कोकमठाण 434, 435, 470, 471,472 

सांत् वसर - 193, 195,199  
1.00 500 20 0.80 2120 8374000 

7 सोनारी व कोळगाांवथडी कोपरगाांव 
गोदावरी सोनारी - 1, 3 & 5         

कोळगाांवथडी  -15,21,27,28,29 & 8,244 
2.04 680 30 0.75 4055 16017250 

8 
िेऊर कुां भारी व िेऊर 
पाटोदा कोपरगाांव 

गोदावरी िेऊर कुां भारी 141&142   

िेऊर पाटोदा 3,2 & 84 & 86 
1.05 300 35 0.70 1948 7694600 

9 साांगवी भुसार कोपरगाांव 
गोदावरी 

379 & 380,  1.00 250 40 0.90 2385 9420750 

10 सुरेगाांव कोपरगाांव 
गोदावरी 

532 to 535,537,291,16 1.20 300 40 0.80 2544 10048800 

11 गोिेगाांव कोपरगाांव कोळनदी 95 & 102 1.00 250 40 1.50 3975 15701250 

12 राहूरी खु. राहूरी मुळा  
87 & 95  1.28 320 40 0.70 2375 9381250 

13 वपांप्रीवळण / िांडकापूर राहूरी मुळा  वपांप्रीवळण 74,204,205  

िांडकापूर 19,20,22&18       
1.02 256 40 0.85 2307 9112650 

14 वळण राहूरी मुळा  39, 38, 41 ,45 to 47,49 3.06 510 60 0.85 6893 27227350 

15 रामपूर राहूरी प्रवरा 372 to 373 1.35 300 45 0.70 2504 9890800 

16 सात्रळ राहूरी प्रवरा 70,71,75,76,78,79,80 & 94 2.00 400 50 0.70 3710 14654500 

17 पुणताांबा राहाता गोदावरी 13,14,15 & 45, 48, 49, 50    2.10 700 30 0.90 5009 19785550 

18 रस् तापूर राहाता गोदावरी 12 
1.60 400 40 0.80 3392 13398400 

एकुण  31.65       69867 275974650 



 

4   खाणकामाची पध्दत :- 

❖ उत्खनन करण्यािी पध्दत सदर वाळु गटामिील वाळु ओपन व सैल असल्यामुळे 
अत्याांत्रीक पध्दतीने मिुराांद्वारे वाळुिे उत्खनन कोरडया नदीपात्रातनु करण्यात येईल 
त्यासाठी फावडे. घमेले याांिा वापर करण्यात येईल. 

❖ उत्खननाांिी सािणे :- फावडे व घमेले. 
❖ वाहतुकीिे सािणे   :- रॅक्टरसह रॉली 
❖ पुन:सांिार :- वाळुिे उत्खनन झालेल्या दठकाणी पावसाळयात पुराांिा पाण्यामळेु 

आपोआप नैसचगाकररत्या वाळुिे सांियण होते. त्यामुळे उत्खननामुळे झालेली खड्डे 
भरुण िातात. तसेि नदीच्या काठावर व वाहतुकीच्या रस्त्याच्या दतुफाा वकृ्ष 
लागवड करण्यात येईल. 

5 पयाशवरण व्यवस्थापन आराखडा :- 

5.1. वायु प्रदषुण ननयांत्रण उपाययोिना 

❖ वाळुिी वाहतुक करण्यासाठी वापरत असलेल्या कच्च्या रस्त्यावर पाण्यािे फवारे 
मारले िातील. 

❖ वाळु वाहतुक करणाऱ्या रॉलीवर ताडपत्री टाकली िाईल 
❖ रॉलीतुन वाळुिी गळती होव ुनय ेम्हणुन रॉलीिे फटी भरले िातील 
❖ नदीच्या कडेला व िवळच्या मोकळया िागी वकृ्षरोपन करण्यात येईल. 

   5.2.  ध्वनी प्रदषुण उपाययोिना 

❖ उत्खनन व वाहतुक फक्त ददवसा करण्यात येईल. 
❖ वाळुिे वाहतुक करणाऱ्या वाहनाांिे इांजिनािी ननयममत प्रमाणे तपासणी करण्यात 

येईल व रस्त्याांिी दरुुस्ती वेळोवेळी करण्यात येईल. 

    5.3. पाणी प्रदषुण उपाययोिना. 

❖ वाळुिे उत्खनन फक्त कोरडया नदीपात्रातनु करण्यात येईल 
❖ वाळु उत्खननािी खोली उपताांत्रीक सममतीने केलेल्या ननजचित केलेल्या खोलीपयंत 

करण्यात येईल. 
❖ नदीच्या प्रवाहात बदल केला िाणार नाही. 



❖ नदीपात्रात वाळु वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनाांिी स्वच्छता करणार 
नाहीत. 

❖ सदर वाळु उत्खननातुन कोणताही रासायणीक किना ननमााण होणार नाही. 
❖ खाण कामगारासाठी मोबाईल स्वच्छता गहृािी तरतुद करण्यात येईल. 
❖ वाळुिे उत्खनन पावसाळयाच्या कालाविीत बांद राहील. 

    5.4.  िमीन पयाशवरण :- 

❖ वाळु उत्खननामुळे नदीपात्रातील तात्पुरते स्वरुपािे खड्डे तयार होतील सदर 
खड्डे पुरामुळे पुन्हा वाळुने भरले िातील. 

❖ नदीपात्राच्या कडेपासुन 3 ममटर ककां वा एकुण रुदीच्या 1/10 th लाांबी यापैकी ि े
िास्त असेल ते सुरक्षा अांतर सोडुण वाळुिे उत्खनन करण्यात येईल. 

❖ घानकिना उद.पॉलीचथनी वपशवी इतर किरा नदीपात्रात टाकण्यात येणार नाही. 
❖ मांिुर वाळु पररमाणापेक्षा अनतररक्त वाळुिे उिल करणार नाहीत. 
❖ नदीच्या काठी दोन्ही बािुला व सभोवताली मोकळया िागा वकृ्षारोपन करण्यात 

येईल. 

 5. 5  हररत पट्टा ववकसीत करण्याचे ननयोिन 

 1 
हररत पट्टा स्थळ नदीच्या काठी व रोडची बाि ु

लागवड करण्यात येणाऱ्या वकृ्षािी सांख्या  500 वकृ्ष प्रनत वर्ा  
वकृ्षामिील अांतर  2 मीटरच्या अांतरान े
वकृ्षाच्या िातीांिी ननवड स्थाननक िाती 

     2.  

शास्त्रीय नाव स्थाननक नाव महत्व 
Azadirachtaindica ननम ननम तेल व ननमिी उत्पादने 
Tectonagrandis टीक प्रनतिैवीक,अांटीफां गल,अटी अलसर 
Ficusreligiosaa वपांपळ और्िी ननममाती 
Bambusa vulgaris बाांब ु ॲथलममटीक,ॲन्टीइन्रामेररी, 

ॲस्रीिेटस 
Madhucalongifolia महु खोकला बरा करण्यासाठी 

 

 

 



 

6. आरोग्य ववषयक व्यवस्थापन :-  
❖ खाण ऑपरेटर याांना त्याांिा सुरक्षा सािन ेउपलब्ि करुन देण्यात येणार आहेत. 
❖ सुरके्षसाठी हेल्मेट,बुट तसेि कान,डोळे, व हात याांिा सुरक्षणासाठी सािणे देण्यात 

येणार आहेत. 
❖ सवा कामगाराांना मास्क उपलब्ि करुन देणार आहेत. 
❖ सवा खाण कामगाराांसाठी वपण्यािे पाणी उपलब्ि करुन देण्यात येणार आहेत. 
❖ प्रथमोिा1र पेटी वाळु स्थळावर ठेवणार आहेत. 

 7 ननष्कषश :- 
❖ अहमदनगर जिल्हयातील राहूरी, श्रीरामपूर, राहाता व कोपरगाांव या तहमसल मिील 5  

हेक्टर के्षत्राखालील एकुण 18 वाळुघाटाांना पयाावरण मांत्रालय भारत सरकार यािा 
मागादशाक सुिनेनुसार पयाावरण अनमुती ममळण्याकामी प्रस्ताववत केललेे आहेत. 

❖ सदर वाळु गटािे के्षत्र प्रत्येकी 5 हेक्टर पेक्षा कमी असल्यामुळे पयाावरणावर मोठया 
प्रमाणात पररणाम होणार नाहीत. 

❖ सदर वाळु गटामुळे स्थाननक लोकाांना रोिगार उपलब्ि होणार आहेत. 
❖ प्रस्ताववत वाळु गटामुळे सामाजिक पायाभुत  सुवविाच्या ववकास करण्यात मदत 

होणार आहे. 
❖ पयाावरण ववर्यक समस्याांिे ननराकरण पयाावरण मांत्रालय भारत सरकार याांिाकडील 

मागादशाक सुिनेनुसार करण्यात येणार आहे. 

--------------------------------------------------------------  


