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साराांश  

 

1. पररचय :- 

राहुरी तालुका, अहमदनगर ठिल्हा, महाराष्ट्र ातील दोन (2) वाळूच्या ठिकाणाांसािी पयाावरणीय मांिुरी 

माठगतली आहे. 

 मे. इांठिगे्रिेड ठिठसिन ठसस्टम्स अँड सर्व्हासेस िा. ठल., अहमदनगरच्या ठिल्हाठिकारी 

कायाालयाद्वारे अहमदनगरच्या वाळूच्या ठिकाणाांसािी पयाावरणीय मांिुरी ठमळवण्याचे काम 

देण्यात आले. 

 डीिीएम नागपूरने खाण योिना मांिुरी पूणा केली आहे. 

 फॉमा -1 एम, पीएफआर, ईएमपी, आरए, डीएसआर मिील अिा आठण वाळूच्या स्पॉि्ससािी 

मांिूर खाण योिनाांसह पयाावरणीय मांिुरीसािी सावािठनक सुनावणी िठियेसह सबठमि केले 

िाईल. 

 

2. स्थळ नकाशा :-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. स्थळ नकाशा :-   
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एस
एन
ओ 

गाव / 
वाळूचा 

घाि 
तालुका 

नदीचे 
नाव 

गॅि िमाांक / सवेक्षण िमाांक 
/ खसरा िमाांक वगैरे. 

लाांबी एक्स 
रां दी एक्स 

खोली 
(मीिर) 

ब्रासमिील 
वाळू 

उत्खननासा
िी िमाठणत 
परवानगी 

खाण 
के्षत्र 

(हेक्ट
र 

मधे्य) 

1 
चाांदेगाव 

क्र 1 
राहुरी प्रवरा 42, 43, 41, 40, 39 438*54*0.7 4388 2.36 

2 
चाांदेगाव 

क्र 3 
राहुरी प्रवरा 217, 218, 13 337*51*0.6 2733 1.71 

 

4. उत्खननाची पध्दत :-  

 अ) उत्खननाची पध्दत - ठडर ली ांग आठण ब्लार्व्स्टांग पध्दतीचा वापर न करता वाळू घािातून वाळूचे 

उत्खनन करण्यात येईल. फक्त कुदळ, पावडी, घमेले यासारख्या सािनाांचा वापर करन मिूराांव्दारे 

कोरडया नदी पात्रातून वाळूचे उत्खनन करण्यात येईल.  

 ब) यांते्र / उपकरणे आवश्यक :- पावडी, घमेला, िर ॉलीसह िर ॅक्टर. 

 क) वाहतूक :- वाळूच्या िागेपासून डेपोसािी ठनठित केलेल्या िागे पयात व ग्राहकाांना िर ॅक्टर िर ॉलीद्वारे. 

 पुनाभरण िाप्तीकरण :- उघडे पडलेले के्षत्र पावसाळ्यानांतर आपोआप पुन्हा भरले िाईल. नदीकाि व 

वाहतुकीच्या रस्त्यालगत वृक्षारोपण केले िाईल. 

 

5. पयाावरण व्यवस्थापन योिना 

अ) वायू िदूषण ठनयांत्रण उपाय यांत्रणा :- 

 वाळू वाहतुकीसािी वापरल्या िाणा-या कच्या रोडवर वेळोवेळी पाणी ठशांपडले िाईल. 

 िर ॅक्टर िर ॉली व िर कवर ताडपत्री अच्छादूनच वाळूची वाहतूक िप्या-िप्याने केली िाते. 

 वाहतुकीदरम्यान वाळूची गळती होणार नाही याची पुरेपुर काळिी घेण्यात येईल. 

 नदीकािी व वाळूच्या िागे िवळील मोकळ्या िागेवर वृक्षारोपण केले िाईल. 

ब) ध्वनी ठनयांत्रण उपाय :- 

 उत्खनन व वाळू वाहतूक केवळ ठदवसा केली िाईल. 

 अल्प िमाणात ध्वनीिदुषण अपेठक्षत असेल.   

 गाडयाांचा आवाि कमी करण्यासािी वाळू वाहतूक करणा-या वाहनाांची ठनयठमत देखभाल केली 

िाईल. 

 वाळू वाहतूक वाहनाांच्या गती ठनयांत्रीत केल्या िातील. 

क) िल िदूषण ठनयांत्रण उपाय :- 

 वाळू उत्खनन केवळ कोरड्या नदीच्या पात्रातूनच केले िाईल. 

 उत्खनन केलेल्या खड्डाची खोली नदीच्या पाण्याच्या पातळीपेक्षा वर िेवली िाईल. 

 नदीचा िवाह कृत्रीमररत्या वळठवला िाणार नाहीत. 

 नदी पात्रात वाहने िुण्यास मनाई राहील. 

 उत्खननातून कोणत्याही साांडपण्याचा िवाह तयार होणार नाही.  

 कामगाराांसािी ठफरते शौचालयाांची व्यवस्था राहील. 
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 पावसाळ्यात आठण पूरात उत्खनन िाळण्यात येईल. िेणे करन नठवन वाळूचा थर िमा होण्यास 

मदत होईल.  

ड) िमीन िदुषण ठनयांत्रण :- 

 कोरड्या नदीच्या पात्रात वाळू उत्खननामुळे तातु्परते खडे्ड तयार होतील, िे पावसाळ्यात पुन्हा 

भरन येतील 

 नदीच्या रां दीच्या तीन मीिर ठकां वा रां दीच्या 1/10 व्या िागेचे सुरक्षा अांतर नदीच्या कािापासून 

(“Sustainable sand mining guidelines”) सोडले िाईल. 

 पॉठलथीन ठपशवी, िूि ठपशवी इत्यादी कचरा नदीच्या पात्रात राहू/साांडण्याची परवानगी राहणार 

नाही.  

 उत्खननास ठदलेल्या परवानगी पेक्षा िास्त उत्खनन होणार नाही.  

 नदीकािी आठण िवळपास मोकळ्या िागेवर वृक्षारोपण केले िाईल. 

 

6. हररत पट्टा ठनमााण योिना :- 

 

हररत पट्टयाची िागा लीिच्या सीमेच्या दोन्ही बािूांच्या आठण नदीकािच्या बाहेर कच्या रोडच्या कडेला 

लागवड करायच्या 

रोपाांची सांख्या 
312 झाडे 

दोन रोपामिील अांतर 4 मीिर 

ििाती ांची ठनवड चाांगल्या ििाती ांची ठशफारस केली िाईल. 

 

वृक्षारोपणाांसािी चाांगल्या ििाती ांची ठशफारस :- 

वृक्षाच्या िातीचे नाव स्थाठनक नाव महत्व 

आझाठदरक्ता इांठडका कडुठलांब तेल उत्पादन 

िेक्टोना गँ्रठडस िीक एां िीबैक्टीररयल, अँिीफां गल 

बाांबूसा वल्गाररस बाांबू एने्थलठमांठिक अँिी-इांफे्लमेिरी, अ ॅर्व्स्टरांिांि िॉपिीि 

 

7. व्यावसाठयक आरोग्य सुरक्षा व्यवस्थापन :- 

 खाण चालकाांना वैयर्व्क्तक सांरक्षणात्मक उपकरणे ठदली िातील. 

 कान, डोळा आठण हाताचे सांरक्षणाची सािने या व्यठतररक्त सुरक्षा हेले्मि आठण पादत्राणे ठदली 

िातील. 

 कामगाराांना डस्ट मास्क ठदले िातील. 

 खाण कामगाराांसािी ठपण्याच्या पाण्यासािीची सोय करन देण्यात येईल. 

 खाण साइिवर िथमोपचार ठकि िदान केले िाईल. 
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8. ठनष्कषा :- 

 राहुरी तालुका, अहमदनगर ठिल्हा, महाराष्ट्र ातील दोन (2) येथे MoEF आठण CC मागादशाक तत्त्ाांनुसार 

B2 शे्रणी अांतगात येतात. 

 उत्खननाच्या कमी िमाणामुळे पयाावरणावर पररणाम होण्याची शक्यता नाही आठण त्यामुळे हे 

गावाच्या फायद्याचे िरेल. 

 िस्ताठवत िकल्प स्थाठनक रठहवाशाांना अित्यक्ष रोिगाराच्या सांिी िदान करेल. 

 िस्ताठवत िकल्प सामाठिक पायाभूत सुठविा आठण या के्षत्राच्या सवाांगीण ठवकासास सकारात्मक 

योगदान देईल. 

 हवा, पाणी, ध्वनी, माती, घनकचरा व्यवस्थापन इ. सारख्या सवा पयाावरणीय िश्ाांवर MoEF&CC 

मागादशाक सूचनाांनुसार काया केले िाईल. 


