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१.० ावना  

 

मा. िज ािधकारी नांदेड  यांनी रेती/वाळू िनगमीतीचे धोरण िद. ०३.०९.२०१९ अनुसार ३९ रेती घाट 

उ ननासाठी ािवत  केलेले  असून िज ा खिनकम अिधकारी नांदेड यांना िविवध अनुमती घेणेक रता 

क  वतक णून नेमलेले आहे. 

 

सदर ३९ रेती घाट तालुका रावर मा. तहसीलदार यां ा अ तेखाली नेमले ा व भुवै ािनक, म. 

.िन.म.यांचे ितिनधी, जलसंधारण िवभागाचे ितिनधी असले ा   तालुका तांि क सिमती ारे ओपन का  

प तीने घमेले,पावडे यां ा साहा ाने उ नन कर ाचे ािवत केलेले आहे.  

 

पयावरण अनुमतीसाठी ािवत ३९ रेती घाटांची यादी खालील माणे आहे. 
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ािवत ३९ रेती घाटांची यादी खालील माणे आहे.  

 

अ .  . तालुका  रेती घाट जवळील गट न.   
नदी/नाला 

घाटाची        
ला.* . *खोली 
मी 3 

े  हे. म े  खोली 
(मी) 

 रेती 
ास 

म े   

हौलेज 
लांबी 
(मी) 

हौलेज 
ं दी 

(मी)  

नदी 
िकनारा 
झाड 
वृ ारोपण  

हौलेज 
रोड  
वृ ारोपण  

पयावरण 
व थापन 

अंदाजे 
खरच  . 
म े  

1 िहमायतनगर  कामारी  195, 196, 197, 
198, 199, 200, 
201, 202 

   लाकडी 180x25x0.50 0.45 2.50 795 1430 3 40 570 769000 

2 देगलूर  शेवाला १ 354, 355, 356 मांजरा 314x150x0.50 4.71 2.50 8322 1380 3 70 275 868500 

3 देगलूर  शेवाला २ 357, 358, 90 मांजरा 316x140x0.50 4.42 2.50 7816 700 3 70 275 868500 

4 देगलूर  शेवाला ३ 93, 130, 131, 352 मांजरा 301x150x0.50 4.52 2.50 7977 470 3 70 200 831000 

5 देगलूर  शेकापूर 21, 22, 23, 27, 
146, 147 

मांजरा 424x90x0.50 3.82 2.50 6742 1860 3 85 220 742000 

6 देगलूर  तामलुर 222, 226, 257, 
258, 303, 309 

लडी 801x50x0.50 4.01 2.50 7076 1870 3 160 750 1140000 

7 देगलूर  शेलगाव १  231, 232 मांजरा 346x142x0.50 4.91 2.50 8681 1860 3 70 290 881500 

8 देगलूर  शेलगाव २ 177, 178, 179, 
180 

मांजरा 383x120x0.50 4.60 2.50 8120 1800 3 80 360 910500 

9 देगलूर  शेलगाव ४ 134, 135, 136 मांजरा 505x53x0.50 2.68 2.50 4729 1600 3 100 320 847500 

10 देगलूर  सांगवी उमर  25, 26, 27, 28, 
38, 142, 143 

Lendi 452x60x0.50 2.71 2.50 4792 610 3 90 250 703000 

11 िबलोली  सगरोळी  १ 358, 359, 360, 
361, 362 

मांजरा 460x100x0.70 4.60 2.70 11378 600 3 90 250 899000 

12 िबलोली  सगरोळी  २  451, 457, 459, 
460 

मांजरा 490x60x0.70 2.94 2.70 7272 230 3 100 250 735000 

13 िबलोली  येसगी १  176, 229, 230 मांजरा 290x160x0.90 4.64 2.90 14756 570 3 60 225 915500 

14 िबलोली  येसगी २ 231 मांजरा 150x305x0.75 4.58 2.75 12125 930 3 50 370 950000 

15 िबलोली  येसगी  ३ 231, 232 मांजरा 150x310x0.75 4.65 2.75 12323 820 3 60 330 915000 

16 िबलोली  बोलेगाव १  288, 289 मांजरा 340x130x0.60 4.42 2.60 9371 330 3 70 130 672000 

17 िबलोली  बोलेगाव २ 320 मांजरा 220x200x0.60 4.40 2.60 9329 330 3 50 180 687000 

18 िबलोली  बोलेगाव ३  320 पि म बाजु मांजरा 270x135x0.60 3.65 2.60 7728 450 3 90 180 695000 

19 िबलोली  गंजगाव १ 213, 239, 240 मांजरा 350x130x0.80 4.55 2.80 12862 690 3 70 280 835000 

20 िबलोली  गंजगाव २  280, 281, 282, 
283, 297, 299 

मांजरा 390x125x0.70 4.88 2.70 12058 590 3 82 240 804500 

21 िबलोली  गंजगाव ३ 325, 326, 354 मांजरा 490x100x0.80 4.90 2.75 13852 640 3 100 260 826500 

22 िबलोली  गंजगाव ४  357, 358 मांजरा 272x158x0.75 4.30 2.75 11389 620 3 55 250 781500 

23 िबलोली  काला  बु. १  147, 161 मांजरा 340x144x0.50 4.90 2.50 8650 770 3 68 310 865000 

24 िबलोली  काला  बु.  २  53, 54, 55, 57, 58 मांजरा 310x110x0.60 3.41 2.60 7230 830 3 62 330 805000 
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25 िबलोली  काला  बु. ३  96, 97, 98, 100, 
101 

मांजरा 400x65x0.40 2.60 2.40 3675 540 3 80 220 640000 

26 िबलोली  माचनुर १ 14 मांजरा 250x170x0.70 4.25 2.70 10512 770 3 50 310 710000 

27 िबलोली  माचनुर २ 15 मांजरा 270x170x0.70 4.59 2.70 11353 530 3 55 210 745000 

28 िबलोली  माचनुर ३ 30, 31, 32, 51 मांजरा 290x170x0.70 4.93 2.70 12194 550 3 60 220 787500 

29 िबलोली  माचनुर ४  51, 52 मांजरा 275x175x0.70 4.81 2.70 11904 530 3 55 210 825000 

30 िबलोली  नागणी 121, 122 मांजरा 200x210x0.70 4.20 2.70 10389 360 3 40 150 715000 

31 िबलोली  ंगु ा 201, 202 मांजरा 295x150x0.60 4.43 2.60 9382 750 3 60 330 855000 

32 मा र टाकली 7, 8, 9, 83, 84, 
85, 86, 87 

पैनगंगा  250x50x0.50 1.25 2.50 2208 420 3 50 170 545000 

33 मा र सायफल  3 पैनगंगा  300x35x0.75 1.05 2.75 2783 570 3 60 230 535000 

34 मा र नेर 7, 8 पैनगंगा  150x50x0.50 0.75 2.50 1325 910 3 30 365 487000 

35 मा र पडसा  225, 226, 229, 
230, 231 

पैनगंगा  300x35x0.50 1.05 2.50 1855 930 3 60 370 475000 

36 मा र िदगडी खु. 58, 58a, 58aa पैनगंगा  150x50x0.50 0.75 2.50 1325 1100 3 30 440 455000 

37 मा र लांजी 15, 16, 17, 78, 79 पैनगंगा  250x50x0.50 1.25 2.50 2208 360 3 50 144 565000 

38 हादगाव  मनूला बु. 308, 309, 310' 
311 

पैनगंगा  200x10x0.50 0.20 2.50 353 730 3 40 300 391000 

39 िकनवट खांबाला  5, 7, 8, 11 पैनगंगा  275X25X0.50 0.69 2.50 1215.00 1790.00 3 55.00 700.00 460000 



नांदेड  िज ा रेती घाट पयावरण व थापन योजना 

5 
 

●  रेतीघाटांसाठी ा  आव क अनुमती/परवान ा व गोषवारा. 

 

क  वतक िज ा खिनकम अिधकारी नांदेड. 

क  थती नवीन, ािवत रेती घाट 

उ नन करावयाचे खिनज रेती/वाळू (बांधकाम यो ) 

रेतीघाट ािवत करणारी सिमती मा. तहसीलदार यां ा अ तेखाली नेमले ा व 

भुवै ािनक, म. .िन.म. यांचे ितिनधी, जलसंधारण 

िवभागाचे ितिनधी असले ा   तालुका तांि क सिमती 

ामपंचायत ना हरकत  ामपंचायतीकंडून वाळू िनगमीती ा धोरणानुसार ा  

उ ननाक रता ठरवून िदलेला कालावधी  िद. १० जुन ते ३० स बर पयतचा मानसून कालावधी  वगळता 

जा ीत जा  १ वष. 

 

● ािवत उ नन प त : 

 

रेती उ नन टोपले,पावडे ारे मजुरांकरवी कर ाचे ािवत आहे.  

 

अ. मातीचे िढगारा िकंवा मातीचे उत्खनन करता येणार नाही.  

ब. रेती उ नन टोपले,पावडे ारे मजुरांकरवी कर ाचे ािवत आहे.  

क. उचललेली रेती टॅ र ारे वाह ाचे ािवत आहे.  

ड . टॅ र वगळता कोणतीही अवजड व यांि क मशीनरी उपयोगात आणता येणार नाही.  

इ.  उ ननाक रता ठरवून िदलेला कालावधी हा  िद. १० जुन ते ३० स बर पयतचा मानसून कालावधी  

वगळता जा ीत जा  १ वषाक रता ािवत आहे.   
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● वायू दूषण उपाय योजना 

 

अ. 

 

दूषणाचे ोत अपेि त प रणाम व थापन योजना 

१  टा पोट 

रोड/रेती वहन 

माग 

 

हवा गुणव ा  /जिमन  

रा ा मजबूती  

र ाचा हास 

 

●वहन मागाचे मजबूती करण  

● वहन मागाची देखभाल  

● टॅ र म े मा ता ा  मतेनुसार खिनज वहन  

● उ नन कालावधी दर ान हवा दजा तपासणी 

२  टक/टॅ र 

यांचे चलन    

हवा दजा /गुणव ा ●मा ता ा  मते पे ा टॅ र म े खिनज न भरणे 

●रेती वाहन करणा या टॅ र टॉलीज टरपोिलन ने वहन 

दर ान झाकणे.  

●वाहनांना गती िनयं क बसिवणे.  

●रेती घाटावर रेती टॅ र म े भरताना इंिजन बंद 

ठेवणे. 

३  रेती घाट व रेती 

घाट माग   

उ नन ि या ● रेतीघाट होलेज मागाची वारंवार दु ी व देखभाल  

●कामगारांना ड  मा  देणे.  

● रेती उ नन व वहन िदवसाचं करणे 

४  नदी िकना याचे  

व थापन   

नदी िकना याची झीज 

पूर रेषा व थापन 

● नदी िकना यावर झाडे लावणे  

● नदी िकनाया ा उतारावर िहरवळ( ास) लावणे 
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● वसाय, आरो  व सेवा  योजना 

 

१ धूळ कन सन 

िवषयी 

वसाय 

सुरि तता, 

आरो  व सेवा  

योजना 

कामगारांची सुरि तता 

व उ नन 

●कामगारांसाठी पयावरण पूरक व सुरि त वातावरण 

तयार करणे. 

●असे वातावरण व उपाययोजना अंमल बजावणीसाठी 

मा ता ा  िनिवदाधारक/ठेकेदार उपायोजना करेल.  

●कामगारांना वै क संर ण उपकरने दान 

कर ाचे ािवत आहे.  

●कामगारांना आव क िश ण दे ाचे ािवत 

आहे.  

● थोमपचार पेटी, िप ा यो  पाणी ,ता ुर ा 

िनवायाची  सोय कर ाचे ािवत 

 

 

● नी दूषण 

▪ कामगारांना कांन बुचे दे ाचे ािवत आहे  

▪  टॅ र/टक ित र  कोण ाही नी दूषण करणा या मशीनरी ितबंिधत आहेत.  

▪  टॅ र चे एंिजने रेतीघाटावर रेती भरते वेळेस बंद ठेव ात येईल 

▪  कामगारांची आरो  िवषयक तपासणी कर ात येईल.  

▪ कामगारांना व अ ंगताना वैय क सरं क उपकरणे दे ात येईल. 
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●वाहतूक व थापन  

▪ खिनज वाहतूक करणारे वाहन फॉरे  व महसूल िवभागाकडे नोदंणीकृत करणे ािवत आहे.  

▪ अ ा सव वाहनाकडे दूषण िनयं ण माणप  अस ाचे बंधनकारक असेल.  

▪ अशी सव वाहने नी उ जन व धूळ/इतर उ जन संबंधी मानक ारे उ  ती ा देखभाली खाली 

मािणत असतील.  

▪ असे सव वाहनचालक वाहतुकीसंबंधी िनयमांचे पालन कर ास ब   असतील.  

▪ अ ा सव वाहनांची गती िनयंि त केलेली असेल.  

▪  मतेपे ा जा  खिनजाचे वाहन करता येणार नाही.  

▪ खिनज वाहन करणा या वाहनांचे खिनज टरपोिलन ने झाक ाचे ािवत आहे.  

▪ इतर रेती ठेकेदारांसोबत समन य साधून रेतीचे वाहन कर ाचे ािवत आहे जेणेक न वाहतुकीचा 

खोळंबा होणार नाही. 

 

●वृ ारोपण योजना  

▪ मा ून दर ान (िद. १० जून ते ३० स बर) नदी िकना यावर व वाहन मागावर झाडे लाव ाचे ािवत     

आहे. 

▪ नीम, िपंपळ, करंज,गुलमोहर अशी थािनक झाडे लाव ाचे ािवत आहे.  

▪ मा  िनिवदाधारक/रेती ठेकेदार ा  पयावरण व थापन योजनेचे  टेबल करा. १ अनुसार िदले ा 

व थापन अंदाजानुसार ि या यन कर ाचे ािवत आहे. 
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● मा  िनिवदाधारक /रेती ठेकेदार सादर पयावरण व थापन योजना ि या यनाचा अनुपालन अहवाल 

िज ा खिनकम अिधकारी , त म तहसीलदार यांना सादर करेल.  

 

● िज ा खिनकम अिधकारी/त म तहसीलदार हा पयावरण व थापन  योजने ा  ि या यनाची  

वेळोवेळी खा ी करतील व मा. िज ा अिधकारी यां ा अ तेखालील सिमतीला अहवाल वाळू िनगमीती  

ा धोरण म े सुचिव ा माणे सादर करतील. 


