
िज�हा पातळीवरल सात वाळू घाटांची साव�ज�नक सुनावणी, िज�हा ना�शक महारा�  

काय�कार सारांश 

1. $%तावना 

• ना�शक िज	
यातील मालेगाव, �नफाड, कळवण, तालु�यातील 5 वाळू घाटांची पया"वरणीय 

अनुमती %&ता'वत आहे. 

• महारा+, सरकार प. /. सं0कण" 2019/पी.के.01/त.के.3 7द. 3 9डस:बर, 2019 नुसार 5 

हे�टर पे<ा कमी <े. असणा=या खाणींसाठ@ साव"ज�नक सुनावणी आयोिजत केलB आहे. 

• पया"वरणीय मंजुरBसाठ@ फॉम"-1 एम, '% 0फझीबी�लटB Gरपोट", पया"वरण Hयव&थापन योजना, 

Gर&क असेसम:ट, िज	हा सवJ<ण अहवाल, मंजूर झालेला वाळू घाटांKया खाणकाम अहवाल 

जनसुनावणी अहवालास7हत जमा करावा. 

2. %थळ नकाशा. 

 



ना�शक िज	
यातील जनसुनावणीसाठ@चे िज	हा&तरBय 7 वाळू घाट 

3. वाळू घाटांची याद 
   

अ. 

/. 
तालुका  

नदBचे 

नाव 

गावाचे नाव/ 

वाळु गटाच े

नाव 

गट नं. 
<े. 

(हे�टर) 

पGरमाण (मीटरमLये) 
तांM.क 

स�मती 

अहवाल 

Nामसभा 

ठराव 

तालुका&तरBय 

स�मती 

�शफारस 

शासन 

�नण"यानुसार 

वाळूघाटाची 

हातची 0कPमत 

लांबी QंदB खोलB 
पGरमाण 

(Rास) 

1 कळवण Sगरणा देसगांव 

देसगांव. ग. नं. 

53 त े58 �त-हळ 

ग.  नं. 127, 

128,130,139, 

140, 141, 145   

1.04 520 20 0.3 1102 योTय होकाराथU योTय 1852541.34 

2 कळवण Sगरणा कळवण बु. 
103, 104, 115, 

116, 119 
1.02 300 34 0.3 1081 योTय होकाराथU योTय 1816915.54 

3 कळवण तांबडी वरखेडा 13, 23, 25, 26 1.008 560 18 0.3 1069 योTय होकाराथU योTय 1795540.07 

4 �नफाड कादवा जळगांव 2 

426, 423, 1 ते 

3, 5 ते 12 

लगत 

3.6 600 60 1.0 12721 योTय होकाराथU योTय 21375732.35 

5 मालेगांव Sगरणा पाटणे 

ग. नं. 360 ते 363 

येगडी नाला 

लगत 

1.0065 183 55 1 3557 योTय होकाराथU योTय 5976227.12 

एकूण               19530       32816956.43 



4. खाणकाम काय�प,धती 

1. खाणकाम पVधती - ओपनका&ट 'वना 9YलBंग व &फोट न करता हाताने केलेले काय", 

मनु+यबळाचा, घमेलB, कुदळ फावZयासार[या उपकरणांचा वापर केला जाईल. वाळूचे उ^खनन 

हे केवळ कोरZया नदBपा.ातून केले जाईल. वाळू घाटातून वाळूचा अंदाज बांध_यासाठ@ खालBल 

काय"पVधती अवलंबलB जाईल. 

• 10.मी.X10.मी. अंतरावर सीमांकन आaण ि&थरSचbहांकन 

• %^येक Nीड मधून वाळू संशोधनासाठ@ ऑगर Yीलर वापरला जाईल. 

• वाळू घाटांमLये �छe कर_यासाठ@ 10.मी.X10.मी. Nीड पॅटन" मLये ऑगर Yीलर वापरला 

जाईल. 

• मोजपgटBने �छeांची मोजणी केलB जाईल. 

• सव" मोजणी झा	यावर नदBKया वाळू घाटांची सरासरB खोलB मीटरमLये गणलB जाईल. 

2. उपकरणे/साधने :- कुदळ, घमेले, ,ॅ�टर व ,ॉलB 

3. दळणवळण:- ,ॅ�टर ने भांडारगहृ 0कंवा Nाहकापयjत 

4. पुनभ"रण:- उ^खनन झाले	या भागाचे पुनभ"रण माbसुननंतर आपोआप होईल, नदBकाठावर 

आaण दळणवळण र&^याKया बाजूने केलB जाईल. 

5. पया�वरणीय /यव%थापन योजना :- 

1. हवा %दषुण Hयव&थापन 

• वाळू वाहतू0कKया कKचा र&^यावर पा_याची फवारणी केलB जाईल. 

• वाळू वाहतूक करणा=या ,ॅ�टर व ,क ताडप.ीने झाकले जातील. 

• वाळू वाहतूक समयी होणा=या वाळूचे गाळण हे योTय%कारे GरकाPया जागा सील कQन 

%�तबंSधत केले जाईल. 

• नदBकाठावर आaण वाळू घाटानिजकKया मोकmया जागेवर व<ृ लागवड केलB जाईल. 

2. Lवनी %दषुण Hयव&थापन:- 

• खाणकाम आaण वाळू वाहतूक 7ह केवळ 7दवसा केलB जाईल. 

• अपे<ा आहे 0क फ�त वाळू वाहतुकnमुळे आवाज होतो, खा.ी देतो कn वाळू वाहतुक करणा=या 

वाहनांची देखभाल कQन आवाज कमी होईल. 

• वाळू वाहतुक करणा=या वाहनांचा वेग �नयंM.त राहBल. 

3. जल %दषुण Hयव&थापन:- 

• वाळू उ^खनन हे केवळ कोरZया नदBपा.ातून केले जाईल. 



• उ^खनन केवळ भुजल पातळीKया वर केले जाईल. 

• नदB %वाह �नि+/य पा.ाकडे वळवला जाणार नाहB. 

• नदBपा.ात वाहनांची धुलाई करणे %�तबंSधत राहBल. 

• उ^खनन काया"तून कोणताहB %वाहB �नमा"ण होणार नाहB 

• कामगारांसाठ@ 0फरते &वKछतागहृ पुरवले जाईल. 

• माbसून व पुर या काळात उ^खनन बंद राहBल oयामुळे वाळू घाटांचे पुनभ"रण होईल. 

4. जमीन पया"वरण:-  

• वाळू उ^खननामुळे काहB अंशी कोरZया नदBपा.ात खZडे तयार होतील, परंत ूमाbसूनमधे ^यांचे 

पुनभ"रण होईल. 

• उ^खनन कर_यापुवU नदB काठापासून सुरp<त अंतर 3 मी. 0कंवा नदBपा.ाKया एकूण QंदBKया 

1/10 %माणात, जे जा&त असेल ते अंतर दोbहB काठापासून सोडले जाईल.   

• पॉ�लयीन 'पशHया, जूट 'पशHया, इ सार[या टाकाऊ व&तुंला नदBपा.ात टाक_यास %�तबंध 

राहBल. 

• मंजूर <मतेपे<ा जा&त उ^खनन होणार नाहB  

• नदBकाठांवर आaण नजीकKया Gर�त&थानी व<ृांची लागवड केलB जाईल. 

5. हGरतपgटा Hयव&थापन योजना:- 

हGरतपgटयाचे &थान लBझ सीमेKया दोbहB काठांवर आaण 

नदBपा.ाबाहेरBल र&ता  

लागवड करणा-या झाडाची सं[या 500 व<ृ %�त हे�टर 

झाडांमधील अंतर 2 मी. SNड पVधतीन े

झाडांKया %जाती &था�नक %जाती 

 

लागवडीसाठ@ �शफारस केले	या व<ृ %जाती 

अ./. वन&पतीचे नाव &था�नक नाव मह^व 

1 अझाडीरा�टा इं9डका �लबं �लबं तेल व �लबं उ^पादने 

2 टे�टोना Nांडीस 7टक जैव%�तबंधक, %�तजै'वक, 

अँटBफंगल 

3 फायकस Gर�लगीओसा 'पपंळ औषधी वापर, फळ व अंजीर 

4 बांबुसा व	णेरBस बांब ू कृमीनाशक औषध, दाहक 

'वरोधी 

5 माधुका लvगीफो�लआ महुआ उwेजक, कफ �नयं.क 

 



6. /यवसा�यक आरो5य सुर6ा /यव%थापन:- 

• खाण चालकाने वैयि�तक %�तबंधा^मक साधने पुरवलB पा7हजेत. 

• संर<क �शर&.ाण व पाद.ाणे, तसेच कान, डोळे व हातासाठ@ %�तबंधा^मक उपकरणे. 

• कामगारांना धुळीसाठ@ मा&क पुरवावे. 

• कामगारांसाठ@ 'प_याKया पा_याची Hयव&था करणेत येईल. 

• खाणकाम जागेवर %थमोपचार पेटB पुरवलB जाईल. 

7. �न�कष� :- 

पया"वरण व वन मंजुरB मं.ालयाKया माग"दश"क त^वांKया अbवये अज" केले	या महारा+,ातील 

ना�शक िज	
याKया मालेगाव, �नफाड, कळवण तालु�यातील 5 वाळू घाटांचे लBझ <े. 5 

हे�टरपे<ा कमी असुन बी-2 %वगा"मLये येत.े 

• अ	प %माणात केले	या उ^खननाचा पया"वरणावर काहB 'वशेष पGरणाम होणार नाहB आaण 

नजीकKया समुदायाला फायदेशीर �सVध होईल. 

• %&ता'वत %क	पामुळे अ%^य<Gर^या &था�नक लोकांना रोजगार �मळेल. 

• %&ता'वक %क	प सामािजक पायाभुत सु'वधा आaण सवाjगीण %देश 'वकासासाठ@ सकारा^मक 

योगदान देईल. 

• पया"वरण आaण वन मं.ालयाKया माग"दश"क त^वांनुसार सव" पया"वरणीय मुVदे जसे 0क हवा, 

पाणी Lवनी, माती, जमीन, घनकचरा Hयव&थापन इ^यादB बाबत काय"वाहB कर_यात येईल. 

 

 

 


