14 वाळूचे ठिकाण जळगाव, जजल्हा, महाराष्ट्र
साराांश
1. पररचय :-

रावेर, धरणगाव, जळगाव, मुक्ताईनगर आणण अमळनेर तालुका, जळगाव जजल्हा, महाराष्ट्रातील 14
वाळूच्या ठिकाणाांसािी पयाावरणीय मांजुरी मागगतली आहे .

❖ मे. इांठिग्रेिेड प्रिससजन ससस्िम्स अँड सज्हासेस िा. सल. याांना जजल्हागधकारी कायाालयाद्वारे
जळगावच्या वाळूच्या ठिकाणाांसािी पयाावरणीय मांजुरी समळवण्याचे काम दे ण्यात आले आहे .

❖ डीजीएम नागपूरने खाण योजना मांजुरी पूणा केली आहे .

❖ फॉमा -1 एम, पीएफआर, ईएमपी, डीएसआर मधील अजा आणण वाळूच्या स्पॉट्ससािी मांजूर खाण
योजनाांसह पयाावरणीय मांजुरीसािी सावाजननक सुनावणी िक्रियेसह सबसमि केले जाईल.

2. स्थळ नकाशा :-
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3. स्थळ नकाशा :अ.
ि

गाव / वाळूचा
घाि

तालुका

नदीचे
नाव

लगतचा गॅि िमाांक /
सवेक्षण / खसरा

लाांबी X रां दी X खोली

एकूण वाळू

खाण ्याप्ती
क्षेत्र (हे क्िर

(मीिर)

उपलब्धता

404*25*2.6

1.01

1606

1

वडग ांव

र वेर

सुकी

िमाांक.
7, 14, 15, 16, 17, 22,
24 & 25

मध्ये)

2

आांदलव डी

र वेर

सुकी

355 to 360

402*25*2.7

1

1865

3

केऱ्ह ळे बु

र वेर

भोकर

378 & 332

400*25*2.5

1

1325

4

धरु खेड

र वेर

त पी

6,12 & 13

405*25*2.6

1.01

1610

5

प तोंडी

र वेर

भोकर

402*25*2.5

1.01

1332

6

दोधे

र वेर

त पी

197, 155, 154, 144
& 141
4, 5, 10, 14, 15, 21 &
24

405*25*2.6

1.01

1610

7

ब भळ
ु ग ांव -1

धरणग ांव

गगरण

9,11 & 12

360*43*2.5

1.54

2051

8

ब भुळग ांव -2

धरणग ांव

गगरण

22, 23, 24

795*28*2.5

2.22

2950

9

भोकर

जळग ांव

त पी

476, 537, 538 & 540

480*95*3

4.56

12085

10

पळसोद

जळग ांव

गगरण

150*75*3

1.12

2981

11

पपांप्रीनांद ू

मुक्त ईनगर

त पी

161, 162 &195
Opposite
167/P, 168, 169,
170, 171, 165, 158,
157,165,166

355*34*2.5

1.21

1600

12

प तोंडी

मक्
ु त ईनगर

त पी

210, 211, 212

310*50*2.5

1.55

2054

13

ध वडे

अमळनेर

त पी

247 & 260

600*60*2.5

3.6

4770

14

त ांदळी

अमळनेर

प ांजर

289 , 286 & 293

300*67*3

2.01

5327

4. उत्खननाची पध्दत :-

❖ अ) उत्खननाची पध्दत - ड्रिलीांग आणण ब्लाजस्िां ग पध्दतीचा वापर न करता वाळू घािातन
ू वाळूचे
उत्खनन करण्यात येईल. फक्त कुदळ, पावडी, घमेले यासारख्या साधनाांचा वापर करन मजूराां्दारे
कोरडया नदी पात्रातून वाळूचे उत्खनन करण्यात येईल.

❖ ब) यांत्रे / उपकरणे आवश्यक :- पावडी, घमेला, रॉलीसह रॅ क्िर.

❖ क) वाहतूक:- वाळूच्या जागेपासन
ू डेपोसािी ननजश्चत केलेल्या जागे पयात व ग्राहकाांना रॅ क्िर
रॉलीद्वारे .

❖ पुनाभरण िाप्तीकरण :- उघडे पडलेले क्षेत्र पावसाळ्यानांतर आपोआप पुन्हा भरले जाईल. नदीकाि व
वाहतुकीच्या रस्त्यालगत वक्ष
ृ ारोपण केले जाईल.
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5. पयाावरण ्यवस्थापन योजना
अ) वायू िदष
ू ण ननयांत्रण उपाय यांत्रणा :● वाळू वाहतक
ु ीसािी वापरल्या जाणा-या कच्या रोडवर वेळोवेळी पाणी सशांपडले जाईल.
● रॅ क्िर रॉली व रकवर ताडपत्री अच्छादन
ू च वाळूची वाहतूक िप्या-िप्याने केली जाते.
● वाहतुकीदरम्यान वाळूची गळती होणार नाही याची पुरेपुर काळजी घेण्यात येईल.
● नदीकािी व वाळूच्या जागे जवळील मोकळ्या जागेवर वक्ष
ृ ारोपण केले जाईल.
ब) ध्वनी ननयांत्रण उपाय :● उत्खनन व वाळू वाहतूक केवळ ठदवसा केली जाईल.
● अल्प िमाणात ध्वनीिदष
ु ण अपेक्षक्षत असेल.

● गाडयाांचा आवाज कमी करण्यासािी वाळू वाहतक
ू करणा-या वाहनाांची ननयसमत दे खभाल केली
जाईल.

● वाळू वाहतक
ू वाहनाांच्या गती ननयांत्रीत केल्या जातील.
क) जल िदष
ू ण ननयांत्रण उपाय :● वाळू उत्खनन केवळ कोरड्या नदीच्या पात्रातन
ू च केले जाईल.

● उत्खनन केलेल्या खड्डाची खोली नदीच्या पाण्याच्या पातळीपेक्षा वर िे वली जाईल.
● नदीचा िवाह कृत्रीमररत्या वळप्रवला जाणार नाहीत.
● नदी पात्रात वाहने धुण्यास मनाई राहील.

● उत्खननातून कोणत्याही साांडपण्याचा िवाह तयार होणार नाही.
● कामगाराांसािी क्रफरते शौचालयाांची ्यवस्था राहील.

● पावसाळ्यात आणण पूरात उत्खनन िाळण्यात येईल. जेणे करन नप्रवन वाळूचा थर जमा होण्यास
मदत होईल.

ड) जमीन िदष
ु ण ननयांत्रण :● कोरड्या नदीच्या पात्रात वाळू उत्खननामुळे तात्पुरते खड्डे तयार होतील, जे पावसाळ्यात पन्
ु हा
भरन येतील

● नदीच्या रांदीच्या तीन मीिर क्रकां वा रांदीच्या 1/10 ्या जागेचे सुरक्षा अांतर नदीच्या कािापासून
(“Sustainable sand mining guidelines”) सोडले जाईल.

● पॉसलथीन प्रपशवी, जूि प्रपशवी इत्यादी कचरा नदीच्या पात्रात राहू/साांडण्याची परवानगी राहणार
नाही.

● उत्खननास ठदलेल्या परवानगी पेक्षा जास्त उत्खनन होणार नाही.
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● नदीकािी आणण जवळपास मोकळ्या जागेवर वक्ष
ृ ारोपण केले जाईल.
6. हररत पट्िा ननमााण योजना :हररत पट्ियाची जागा

लीजच्या सीमेच्या दोन्ही बाजूांच्या आणण नदीकािच्या बाहे र कच्या रोडच्या कडेला

दोन रोपामधील अांतर

4 मीिर

िजातीांची ननवड

चाांगल्या िजातीांची सशफारस केली जाईल.

वक्ष
ृ ारोपणाांसािी चाांगल्या िजातीांची सशफारस :-

वक्ष
ृ ाच्या जातीचे नाव

स्थाननक नाव

महत्व

आझाठदरक्ता इांड्रडका

कडुसलांब

तेल उत्पादन

िे क्िोना ग्रँड्रडस

िीक

एांिीबैक्िीररयल, अँिीफांगल

बाांबस
ू ा वल्गाररस

बाांबू

एन्थेलसमांठिक अँिी-इांफ्लेमेिरी, अॅजस्रां जांि िॉपिीज

7. ्यावसानयक आरोग्य सुरक्षा ्यवस्थापन :-

❖ खाण चालकाांना वैयजक्तक सांरक्षणात्मक उपकरणे ठदली जातील.
❖ कान, डोळा आणण हाताचे सांरक्षणाची साधने या ्यनतररक्त सुरक्षा हे ल्मेि आणण पादत्राणे ठदली जातील.
❖ कामगाराांना डस्ि मास्क ठदले जातील.

❖ खाण कामगाराांसािी प्रपण्याच्या पाण्यासािीची सोय करन दे ण्यात येईल.
❖ खाण साइिवर िथमोपचार क्रकि िदान केले जाईल.
8. ननष्ट्कषा :❖ रावेर, धरणगाव, जळगाव, मक्
ु ताईनगर आणण अमळनेर तालुका, जळगाव जजल्हा,महाराष्ट्रातील 14 वाळूचे
ठिकाण MoEFCC मागादशाक तत्तवाांनुसार B2 श्रेणीत येतात.

❖ उत्खननाच्या कमी िमाणामुळे पयाावरणावर पररणाम होण्याची शक्यता नाही आणण त्यामळ
ु े हे गावाच्या
फायद्याचे िरे ल.

❖ िस्ताप्रवत िकल्प स्थाननक रठहवाशाांना अित्यक्ष रोजगाराच्या सांधी िदान करे ल.

❖ िस्ताप्रवत िकल्प सामाजजक पायाभत
ू सप्रु वधा आणण या क्षेत्राच्या सवाांगीण प्रवकासास सकारात्मक योगदान
दे ईल.

❖ हवा, पाणी, ध्वनी, माती, घनकचरा ्यवस्थापन इ. सारख्या सवा पयाावरणीय िश्नाांवर MoEF&CC
मागादशाक सच
ू नाांनस
ु ार काया केले जाईल.

