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सारांि  
 

1. पररचय :- 
तापी नदी पात्रातील मौज े लोंढरे ता. शिरपूर, जज. धुळे, महाराष्ट्र राज्य या वाळू घाटाच्या 

(लगतचे गट नंबर 2, 3, 282, 283 आणि 285) 3.90 हेक्टर क्षेत्रासाठी पयाावरि मंजूरी घेण्यात येत 
आहे.  

❖ Integrated Precision Systems and Services Pvt Ltd, 6-3-841/A/2/C-1, Arun 
Aditya Building, Ameerpet, Hyderabad यांना जजल्हाधधकारी कायाालय, धुळे यांचे मार्ा त वाळू 
घाटांसाठी पयाावरि मंजूरी प्राप्त करुन देण्याचे काम देण्यात आलेले आहे.  

भूविज्ञान आणि खननकर्म संचालनालय, औरंगाबाद यांचेकडून वाळू घाटाच्या खािकाम आराखडयास 
मान्यता  प्राप्त करुन घेण्यात येत आहे.  

Form - 1 M, PFR, EMP, RA, DSR मधील अजा आणि वाळू घाटासाठी मंजूर खािकाम आरखडा 
त्यासोबत पयाावरि मंजुरीसाठी जन सुनाविीची कायावाही करण्यात येईल. 
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2.  स्थळ नकािा :-   

 

3. उत्खननाची पध्दत :-  

अ) उत्खननाची पध्दत - ड्रिलींग आणि ब्लाजस्टंग पध्दतीचा वापर न करता वाळू घाटातून वाळूचे 
उत्खनन करण्यात येईल. र्क्त कुदळ, पावडी, घमेले यासारख्या साधनांचा वापर करुन मजूरांव्दारे 
कोरडया नदी पात्रातून वाळूचे उत्खनन करण्यात येईल.  

ब) यंत्र े/ उपकरि ेआवश्यक :- पावडी, घमेला, रॉलीसह रॅक्टर. 

क) वाहतूक :- वाळूच्या जागेपासून डेपोसाठी ननजश्चत केलेल्या जागे पयात व ग्राहकांना रॅक्टर 
रॉलीद्वारे. 

पुनाभरि प्राप्तीकरि :- उघडे पडलेले क्षेत्र पावसाळ्यानंतर आपोआप पुन्हा भरले जाईल. नदीकाठ व 
वाहतुकीच्या रस्त्यालगत वकृ्षारोपि केले जाईल. 
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4. पयाावरि व्यवस्थापन योजना 

अ) वाय ूप्रदरू्ि ननयंत्रि उपाय यंत्रिा :- 

• वाळू वाहतुकीसाठी वापरल्या जािा-या कच्या रोडवर वेळोवेळी पािी शिपंडले जाईल. 
• रॅक्टर रॉली व रकवर ताडपत्री अच्छादनूच वाळूची वाहतूक टप्या-टप्याने केली जाते. 
• वाहतुकीदरम्यान वाळूची गळती होिार नाही याची पुरेपुर काळजी घेण्यात येईल. 
• नदीकाठी व वाळूच्या जागे जवळील मोकळ्या जागेवर वकृ्षारोपि केले जाईल. 

ब) ध्वनी ननयंत्रि उपाय :- 

• उत्खनन व वाळू वाहतूक केवळ ददवसा केली जाईल. 
• अल्प प्रमािात ध्वनीप्रदरु्ि अपेक्षक्षत असेल.   
• गाडयांचा आवाज कमी करण्यासाठी वाळू वाहतकू करिा-या वाहनांची ननयशमत देखभाल केली 

जाईल. 
• वाळू वाहतूक वाहनांच्या गती ननयंत्रीत केल्या जातील. 

 

क) जल प्रदरू्ि ननयंत्रि उपाय :- 

• वाळू उत्खनन केवळ कोरड्या नदीच्या पात्रातूनच केले जाईल. 
• उत्खनन केलेल्या खड्डाची खोली नदीच्या पाण्याच्या पातळीपेक्षा वर ठेवली जाईल. 
• नदीचा प्रवाह कृत्रीमररत्या वळववला जािार नाहीत. 
• नदी पात्रात वाहने धुण्यास मनाई राहील. 
• उत्खननातून कोित्याही सांडपण्याचा प्रवाह तयार होिार नाही.  
• कामगारांसाठी फर्रते िौचालयांची व्यवस्था राहील. 
• पावसाळ्यात आणि पूरात उत्खनन टाळण्यात येईल. जेिे करुन नववन वाळूचा थर जमा होण्यास 

मदत होईल.  
 

ड) जमीन प्रदरु्ि ननयंत्रि :- 

• कोरड्या नदीच्या पात्रात वाळू उत्खननामुळे तात्पुरते खड्डे तयार होतील, जे पावसाळ्यात पुन्हा 
भरुन येतील 
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• नदीच्या रंदीच्या तीन मीटर फकंवा रंदीच्या 1/10 व्या जागेचे सुरक्षा अंतर नदीच्या काठापासून 

(“Sustainable sand mining guidelines”) सोडले जाईल. 
• पॉशलथीन वपिवी, जूट वपिवी इत्यादी कचरा नदीच्या पात्रात राहू/सांडण्याची परवानगी राहिार 

नाही.  
• उत्खननास ददलेल्या परवानगी पेक्षा जास्त उत्खनन होिार नाही.  
• नदीकाठी आणि जवळपास मोकळ्या जागेवर वकृ्षारोपि केले जाईल. 

5. हररत पट्टा ननमााि योजना :- 

हररत पट्टयाची जागा लीजच्या सीमेच्या दोन्ही बाजंूच्या आणि नदीकाठच्या बाहेर कच्या रोडच्या 
कडेला 

वनीकरि क्षेत्र / वावर्ाक 1178 वगा मीटर / वावर्ाक 
रोपांची संख्या 589 रोपे 
दोन रोपामधील अंतर 2 मीटर 
प्रजातींची ननवड चांगल्या प्रजातींची शिर्ारस केली जाईल. 
 

वकृ्षारोपिांसाठी चांगल्या प्रजातींची शिर्ारस :- 

वकृ्षाच्या जातीचे नाव स्थाननक नाव महत्व 
आझाददरक्ता इंड्रडका कडुशलबं तेल उत्पादन 
टेक्टोना गँ्रड्रडस टीक एंटीबैक्टीररयल, अँटीरं्गल 
फर्कस ररशलओशसया वपपंळ और्धी उपयोग, र्ळे 
बांबूसा वल्गाररस बांबू एन्थेलशमदंटक अँटी-इंफ्लेमेटरी, अ जॅस्रंजंट प्रॉपटीज 
मधुका लाँधगर्ोशलया महू उते्तजक आणि खोकल्यासाठी  
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6. व्यावसानयक आरोग्य सुरक्षा व्यवस्थापन :- 

• खाि चालकांना वैयजक्तक संरक्षिात्मक उपकरिे ददली जातील. 
• कान, डोळा आणि हाताचे संरक्षिाची साधने या व्यनतररक्त सुरक्षा हेल्मेट आणि पादत्रािे ददली 

जातील. 
• कामगारांना डस्ट मास्क ददले जातील. 
• खाि कामगारांसाठी वपण्याच्या पाण्यासाठीची सोय करुन देण्यात येईल. 
• खाि साइटवर प्रथमोपचार फकट प्रदान केले जाईल. 

7. ननष्ट्कर्ा :- 

• धुळे जजल््यात शिरपूर तहसील मधील प्रस्ताववत मौजे लोंढरे हा वाळू घाट MoEFCC च्या 
मागादिाक सूचनांनुसार बी 2 शे्रिीतील आहे. 

• उत्खननाच्या कमी प्रमािामुळे पयाावरिावर पररिाम होण्याची िक्यता नाही आणि त्यामुळे हे 
गावाच्या र्ायद्याचे ठरेल. 

• प्रस्ताववत प्रकल्प स्थाननक रदहवािांना अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी प्रदान करेल. 
• प्रस्ताववत प्रकल्प सामाजजक पायाभूत सुववधा आणि या क्षेत्राच्या सवाांगीि ववकासास सकारात्मक 

योगदान देईल. 
• हवा, पािी, ध्वनी, माती, घनकचरा व्यवस्थापन इ. सारख्या सवा पयाावरिीय प्रश्नांवर 

MoEF&CC मागादिाक सूचनांनुसार काया केले जाईल. 


