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१.० प�रचय : 
काय�कार� सारांश हा �क�प बलुढाणा िज�हातील देऊळगावराजा तहसीलसाठ� गौण ख�नजां�या वाळू           
गट खाणीची “पया�वरण �यव�थापन योजना (EMP)” बलुढाणा िज�हा खाण काया�लय माग� वर गौण             
ख�नजां�या वाळू गट खाणीं�या मनपा�या �नयोजनासाठ� तयार कर�यात आला आहे. खाणकाम हे दे.             
मह� भा-२ व �नमगावग�ु वाळू घाट (४.९० हे�टर), नारायणखेड व �नमगाव ग�ु वाळू घाट (४.७५               
हे�टर), �द�स बू (१.१३ हे�टर), गावात वाळू उपसा कर�यापरुते मया��दत आहे. ल�ज �े�ात वाळूची              
उ�ल��ता आहे, ���लगं आ�ण �फोटा�शवाय ओपनका�ट मॅ�यअुल खाण प�धतीने खाणकाम केले           
जात आहे. 

१.१.१ �क�प ओळख 
बलुढाणा िज��यात आढळणारा वाळू हा एक गौण ख�नज पदाथ� आहे. ��ता�वत �क�प वाळू खाण              
हा ओपकंा�ट प�धतीने दे. मह� भा-२ व �नमगावग�ु वाळू घाट (४.९० हे�टर), नारायणखेड व              

�नमगाव ग�ु वाळू घाट (४.७५ हे�टर), �द�स ब ू (१.१३ हे�टर),  ल�ज �े�ात आहे.  
��ता�वत ल�ज ह� सरकार� जमीन असनू, सदर�ल गौण खाणीजां�या वाळू गट खाणींचे नकाशे             
एम.सी.आर २०१६ �या �नयम (१) अ�वये पी.एम.सी.पी. खाण योजना आ�ण एमसीडीआर १९८८ �या             
�नयम २३ ब अतंग�त उपसंचालक, भगूभ� व खाण सचंालनालय, �ादे�शक काया�लय, नागपरु यां�या             
काया�लया कडून  मा�यता �मळाल� आहे.  

१.१.२ �क�प ��तावाची ओळख 

त�ता  १ :  अज�दाराचे नाव व प�ा 

अज�दार 
िज�हा ख�नकम� अ�धकार�, बलुढाणा (महारा�� 

रा�य) �टेट बँक चौक रोड बलुढाणा,  
महारा��-४४३००१. 

मोब.� :- ९९६०४६४८५७  
ईमेल आयडी :-   dmobul@gmail.com 

 
 
 
 
 
 



 
 
१.१.३ �क�पाचे �थान 

त�ता  २:  �क�प �थानाचा तपशील 

तपशील दे. मह� भा-२ व �नमगावगु� 
गावाचा  तपशील 

नारायणखेड व �नमगाव 
ग�ु  गावाचा  तपशील 

�द�स ब ू  गावाचा 
तपशील 

लागू झाले�या 
खाण �े�ाचे 
नाव 

खडक पणूा� नद�वर�ल दे. मह�     
भा-२ व �नमगावगु�  वाळू घाट  

खडक पणूा� नद�वर�ल   
नारायणखेड व �नमगाव   
ग�ु  वाळू घाट 

खडक पणूा� नद�वर�ल   
�द�स ब ू  वाळू घाट 

जवळचे गाव नारायणखेड  आ�ण  �नमगावग�ु �द�स बू आ�ण   
साठेगाव 

�द�स बू आ�ण   
साठेगाव 

तहसील देऊळगाव राजा देऊळगाव राजा देऊळगाव राजा 
िज�हा बलुढाणा  बलुढाणा  बलुढाणा  
रा�य महारा�� महारा�� महारा�� 
टोपोशीट �मांक ५६ ब/ ९  ५६ ब/ ९  ५६ ब/ ९  
अ�ांश (एन)

 

२० ० ३’४६.७५”एन २० ० ३’३४.२३”एन २० ० ३’४.३१”एन 

रेखांश(ई) ७६ ० ११’४.७८”ई ७६ ० ११’३०.९८”ई ७६ ० १४’५.८३”ई 

 
 
१.१.४ ��तावीत �क�पाची आव�यकता 

वाळू आ�ण रेती ह� सवा�त मह�वपणू� बांधकाम साम�ी आहे. देशातील पायाभतू स�ुवधां�या            

�वकासासाठ� �यांची उपल�धता स�ुनि�चत करणे आव�यक आहे. या बांधकाम सा�ह�याची गरज           
वाढतच चालल� आहे. संपणू� बलुढाणा िज�हा खडक पणूा� खो� यात येतो. �हणनू खडक पणूा� नद�तील              
हवामाना�या घडा मोडींमळेु संपणू� िज�हा अि�नज�य खडकाने �यापलेला आहे. बलुढाणा िज��यात           
पवू� तयार झालेले रॉक फॉम� तसेच �यवि�थत दानेदार रेती बांधकाम उ�योगास अनकूुल आहे. रेतीची              
मागणी व परुवठा यां�यात परेुशी तफावत अस�याने महारा�� सरकारला रेती उ�पादन वाढ�वणे भाग             
आहे.  



१.२ �क�प वण�न 
ल�ज आ�ण खाण ���ये बाबत: -  
�था�नक भ�ूव�ान: बलुढाणा िज�हातील बहुतांश भाग हा मेसोझोइक यगुापसनू ड�ेकन �प पासनू            
बनले�या खडकांनी �यापलेलेला असनू, अि�नज�य रचने�या बहुल आड�या लावा यात आढळतात.  

 

त�ता   ३  : खाणींचे आय�ुयमान व रेतीची उपल�धता (�ास म�ये) 
गावचे नाव दे. मह� भा-२ व 

�नमगावग�ु  
नारायणखेड व �नमगाव 

ग�ु  
�द�स ब ू  

उ�खननासाठ� वाळूचे �माण 
(�ास) 

६१८४ ३७१० २२२६ 

खाणीचे आय�ुयमान  १-वष� १-वष� १-वष� 

 
��ता�वत काम 
खडक पणूा� नद��या खाणीत वाळूचा साठा काढ�यासाठ� ओपनका�ट मॅ�यअुल खाण प�धत वापरल�            
जाईल. 
ओपनका�ट खाणीचे काम:- 
खाणप�ट� ह� नद��या पा�ावर आहे आ�ण उपसा केलेले ख�नज दर वष� प�ुहा भ�न �नघतात. महसलू               
व वन �वभाग मं�ालय मुबंई यां�या अ�धसचूना �. ११(१ X) व १२ नसुार तसेच महारा�� शासन               
�नण�य �. गौखानी – १०/०६१५/�.�ं.२८९/ख �दनांक ०३.०१.२०१८ नसुार खाणकाम केवळ मजरू, मन�ुय            
बळा�या, कुदळ (फावडा), घमेळा / पॅन�या सहा�याने केले जाईल. 
उतखानन ���येतील ��येक च� म�ये खल�ल गो�ट�ंचा अतंभा�व असतो.  

i. ओ�हर बड�न �रम�ूहल  : ओ�हर बड�न अपे��त नाह�. �यामळेु ओ�हर बड�न काढ�याची गरज नाह�. 
ii. वाळू उ�खनन:  वाळूचे खोदकाम हे मन�ुय बळा�वारे, कुदळ, फावडा यां�या सहा�याने केले जाईल. 
iii. �ॅ�टर �ॉल� भरणे : �ॅ�टर �ॉल�चे भर�याचे काम हे मन�ुय बळा�वारे कुदळ, फावडा, व घमेले               

यां�या सहा�याने केले जाईल. 
iv. नद� पा�ा/ वाळू घाटा पासनू वाळू साठवणकू �े� पय�तची वाहतकू : खाण मालक जवळ�या              

र��यावर नद�काठ� �कंवा वाळू घाटा�या बाहेर वाळू साठवणकू �े� तयार करेल. उपसलेल� वाळू             
�ॅ�टर �ॉल��या सहा�याने वाळू घाटापासनू वाळू साठवणकू �े�  पय�त नेले जाईल. 

v. वाळू साठवणकू �े�ापासनू ते �ाहकांपय�त वाळूची वाहतकू :- वाळूची वाहतकू �ॅ�टर �ॉल�            

परवानगीयो�य �माणासह केले जाईल. 
vi. सधुारणा :-अज�दार शा��ीय प�धतीने खाणकाम करतील जेणेक�न पावसा�यात खाणी परत          

आपोआप भ�न येईल. अज�दाराकडून नद��या दतुफा� काठावर तशसे इतर मोक�या जागांवर           
व�ृारोपण केले जाईल. 

 



यां��करण �नषध: -  
खाणकाम केवळ मन�ुय बळा�या साहयाने केले जाईल, कोण�याह� �कारचे य�ं वापरले जाणार नाह�.  

१.३ वातावरणाचे वण�न 
पया�वरणीय देखरेखीचे काम फे�वुार�-२०२० �या �हवा�यात केले गेले. अ�यासा�या कलावधीत खाल�ल           
�व�वध प� यावरणीय घटक अ�यासलेले गेले. बेसलाइन वातावरणीय ि�थती. 

१.३.१ हवामान ि�थती 
फे�वुार� २०२० �या �हवा�यात पया�वरण देख�रख कलावधी म�ये उ�च�म तापमान ३१ �ड�ी            
सेि�सयस न�द�वले गेले, आ�ण �यनू�म तापमान २१.१ �ड�ी सेि�सयस न�द�वले गेले. �हवा�या�या            
हंगामात पवू�कडून व उ�रेकडून वारा वाहतो.  

१.३.२ सभोवताल�या हवेची गुणव�ा 
खाणकाम मन�ुय बळा�या सहा�याने केले जाईल आ�ण कोणतहे� य�ंकर�त असणा� या, ���लगं आ�ण            
�फोट घडवनू आणले जाणार नाह�. �यामळेु हवे�या गणुव�ेवर द�ुप�रणाम होणार नाह�. तशसे            
घाटातनू वाळू�या जवळ�या आगारात �कंवा इि�छत �ठकाणी वाळूचे �थानांतरण कर�यासाठ� फ�त           
�ॅ�टर-�ॉल� वापरल� जाईल. 

१.३.३. सभोवताल�या �वनीची गणुव�ा 
अ�यासा�या �े�ात आधारभतू �वनी पातळी �नि�चत कर�यासाठ� वेगवेग�या चार �ठकाणी �ाथ�मक           

सव��ण केले गेले.  �भ�न �थाना�या �वनी �तरावर�ल मा�हतीचा सारांश खाल� �दला आहे. 

�न�कष�: अ�यासा�या काळात सभोवताल�या आवाजा�या पातळीवर देखरेख ठेव�यात आल� व �तचे           
�नर��ण केले गेले. �दवस काळातील उ�च�म आवाज पातळी �हसला ब.ू येथे आढळून आल� व              

रा�ी�या वेळी कमीत कमी आढळून आल�. बेसलाइन देखरेखी�या �नकालांमधनू असे आढळले आहे क�             

सभोवताल�या �वनीची पातळी �नधा��रत मया�देम�ये आहे. 

१.३.४ पा�याची गणुव�ा 

भजूल गुणव�ा 
असे आढळून आले आहे क� भजूल नमनेु पी एच चे जे �प�या�या पा�यासाठ� �वीकारले�या              
पी एच मया�दे�या दर�यान आहेत. 
�वरघळले�या घन पदाथा�ची (ट�.डी.एस) आ�ण �व�वध भगूभा�तील नम�ुयांम�ये आढळून         
आलेल� कठोरता भारतीय �यरुो�या मानदंडानसुार �नधा��रत परवानगी�या �ेणीम�ये आहे. 
�लोराइडचे �माण मया�देम�ये आहे.  

 



भ-ूप�ृठ पा�याची गणुव�ा 
बायो-के�मकल ऑि�सजनची- सव� भ-ूप�ृठ पाणी नम�ुयांचे पर��ण केले असणार �यांच          
बी.ओ.डी. मया�देम�ये आहे जे अ�यतं कमी स���य �दषूण दश��वतात. सव� बी.ओ.डी म�ूये            
�नधा��रत मया�देत आहेत (<30.0 mg/L IS 10500:2012) 
रासाय�नक ऑि�सजन �डमांड (सी.ओ.डी) – तशसे सी.ओ.डी म�ूये मया�देम�ये आहेत. जे            

स���य �दषूण लोडचे �न�न पातळी दश��वतात. 
�व�लेषण आकडवेार�व�न असे �दसनू आले आहे क� सव� मापदंड �प�यायो�य पा�या�या           
�माण मया�द��या आत आहे. 

 1.3.5 माती व�ैश��ये  
गोळा केले�या माती नम�ुयांचे पी.एच म�ूये मया�दे�या �ेणीत आहेत, व स���य पदाथ� व             
जलसंधारणाची �मता मया�देत आहे, पोटा�शयम व एकूण नाय�ोजन रेती घनता दर�यान आहे. अशचे             
या सव� �व�लेषना�वारे स�ूचत कर�यात आले, या भागा�तल माती इतक� सपुीक नाह�. 
 

 

त�ता  �ं. ४ : अतंग�त �े�ातील भमूी वापर प�धती (हे�टर)  
अ.
�. 

तपशील दे. मह� भा-२ व 
�नमगावग�ु 

नारायणखेड व 
�नमगाव ग�ु 

 

�द�स ब ू  

�म��स 
आज 
�े�  

 

१ 
वषा�नतंर 
�े�  

�म��स 
आज 
�े�  

 

१ वषा�नतंर 
�े�  

�म��स आज 
�े�  

 

१ वषा�न

१ वनीकरनां तग�त मातीचा वर�ल थर 
�े� 

- - - - - 

२ माती�या वर�ल थराचे साठवण - - - - - 
३ ह�रत प�टा - - - - - 
४ ओ�हरबड�न डपं - - - - - 
५ ख�नज साठा - - - - - 

६ पायाभतू सोयी (काय�शाळा , �शासन. 
इमारत  इ.) 

- - - - - 

७ खाण प�टे �े�ातील खाण र�ता - - - - - 
८ वाळू उ�खननासाठ� वापरलेले �े� ०.००० ४.९० ०.००० ४.७५  ०.००० १.

९ वाळू खाण आ�ण इतर वापरासाठ� 
�हिज�न ल�ज �े� 

४.९० ०.००० ४.७५ ०.००० १.१३ ०.०



१
० 

र�ता - - - - - 

१
१ 

रे�वे - - - - - 

१
२ 

टे�लगं तलाव - - - - - 

१
३ 

सांडपाणी ���या यं�संच - - - - - 

१
४ 

ख�नज पथृ�करण 
यं�संच 

- - - - - 

१
५ 

टाउन�शप ए�रया - - - - - 

१
६ 

इतर �न�द��ट करणे - - - - - 

१
७ 

मालक� सरकार� 
नद� 

सरकार� 
नद� 

सरकार� 
नद� 

सरकार� 
नद� 

सरकार� नद� सरकार

 एकूण ४ .९० ४ .९० ४ .७५ ४ .७५ १ .१३ १ .
 
 
१.३.६ ज�ैवक पया�वरण 

वन�पती – अ�यासा�या �े�ा म�ये �ाम�ुयाने द��णी कोरडे �म��त पण�पाती जंगले आहेत आ�ण             
अ�यास �े�ावर केळी, आम , बाबळु , बेल , बोर , चदंन , जांभळू , करंज , �नम , इ. यांचे वच��व आहे. 

जीव – �ाणी - अ�यासा�या वेळी सामा�यता आदळले�या �जाती �हणजे ससा , उंद�र, भारतीय को�हे              
इ�याद�. 

अ�यासा�या काळात कोण�याह� �कारची धोकादायक �कंवा धोकादायक वन�पती आढळू शकल�          
नाह�त. 

१.३.७ लोकसं�याशा�� आ�ण सामािजक-अथ�शा�� 
२०११ �या जनगणनेनसुार, अ�यास �े�ाम�ये एकूण ६४ गावे आहेत, �यांची एकूण लोकसं�या १,२५,३५० आहे.  

१.४ अपे��त पया�वरणीय �भाव आ�ण उपाययोजना  

१०.४.१  वाय ुगुणव�ेवर प�रणाम  



खाणकामांचे काम मन�ुय बळा�या सहा�याने केले जाईल �यासाठ� कोणतीह� य�ं, ���लगं व �फोटके वापरल�              
नाह�त. �हणनूच हवे�या गुणव�ेत �भाव पढणार नाह�. वाळू घाटातनू जवळ�या आगारात �कंवा इि�छत �ठकाणी              
वाळू साठ� फ�त �ॅ�टर-�ॉल� वापरल� जाईल. 
ह� अ�त�र�त रहदार� हाताळ�यासाठ� स�म प�रवहन माग� आहेत.  
उपाययोजना:  वाय ू�दषूण �नय�ंणासाठ� पढु�ल काळजी घेतल� जाईल. 

● र��यावर �नय�मतपणे पाणी �शपंडले जाईल. यामळेु धळू उ�सज�नात आणखी ७५% घट होईल.  
● वाहतकू करणा� या वाहनांना ताडप�ीने झाकलेले जाईल. र�ते कोरडे अस�यास पाणी �शपंडावे याची            

काळजी घेतल� जाईल. 
● र�ते समतल नस�यास समतल केले जातील. �यामळेु हे वाहनांचा सहज �वाह स�ुनि�चत करेल आ�ण              

गळती रोखेल. 
● ओ�हरलो�डगं कडक �न�ष�ध केले जाईल.  
● गॅस उ�सज�न रोख�यासाठ� वाहनांचे यो�य �य�ूनगं.  

र��या�या कडलेा झाड ेलावणे जवळपास�या गावांम�ये धळुीचा �भाव कमी कर�यास मदत करत.े 

 
१०.४.२ �वनी गुणव�ेवर प�रणामः  
वाळू उ�खननामळेु कोणताह� मह�वपणू� �वनी �नमा�ण होणार नाह� कारण सपंणू� ���या �वह�ते केले जाईल.              
केवळ �ॅ�टरमळेु थोडासा आवाज वाढेल.  
शमन उपाय : वाहनां�या गजबटामळेु �नमा�ण होणारा थोडासा �वनी यो�य देखभाल�च वाप�न व �ॅ�टर �ॉल�वर              
वेग मया�दा आणनू �वनीची मया�दा कमी केल� जाईल.  

१०.४.३ पा�या�या वातावरणावर प�रणामः 
वाळू�या खाणकामचा �वाह ���मबेड�या आत �कंवा जवळपास झा�याचा थेट प�रणाम �या �वाहा�या �ाणी व              
वन�प�त �यांचा जीवनावर होतो. नद��या खाल�या कोर�या भागात �क�प उप�म राब�व�यामळेु �क�पातील            
कोण�याह� कामकाजाचा प�रणाम पा�या�या वातावरणावर �कंवा �कनारप��यां�या व�तीवर होत नाह�.          
�क�पांम�ये कोणताह� �वाह वळ�वणे �कंवा तोडणे ��ता�वत नाह�. नद�तनू पाणी पपं कर�यासाठ� �कंवा             
भगूभा�तील पाणी उपसा कर�याबाबत देखील ��तावाची क�पना केलेल� नाह�. कमी पा�या�या �दवसात,            
��ता�वत वाळू खाणीकम� नद��या �वाहला �भा�वत करणार नाह� आ�ण �हणनूच, या �क�पामळेु प�ृठभाग             
जल�व�ान आ�ण भजूल �णाल�वर कोणताह� �वपर�त प�रणाम होणार नाह�. वाळू उ�खनना कालावधीत            
��ता�वत खाणकामा हे यो�य आ�ण व�ैा�नक प�धतीने केले जाईल तशसे �ा�ता�वक�वारा माग�दश�क त�वे             
आ�ण �नयमांचे पालन केले जाईल. 

शमन उपाय: 
वाळू नद��या म�यभागी / तळाशी आढळतात. ल�ज कालावधी दर�यान, वाळू वर�या प�ृठभागापासनू ते मया�द�त              

ल�ज �े�ातील खाणकाम मजंरू खोल�पय�त काम क�न वाढले जाईल.  

१०.४.४. भ-ूवातावरणावर प�रणाम- 
जमीन पया�वरणास: 



नद� कायदा खाणीकम� आ�ण �या अनषंुगी ���या �वारे नद� म�ये ता�परुते खांनांचे ख�डे आ�ण र�ते तयार                

होतात. या ���येत कचरा �न�म�ती होत नस�याने कचरा डपेो ची आव�यकता नाह�.  

उपाययोजना: 

● खाणी काम भजूल पातळी�या  खाल� आणले जाणार नाह�. 
● �च�लत काय�यानसुार �प�याचे पाणी, �व�ांती, �ाथ�मक उपचार बॉ�स आ�ण क�याणकार� स�ुवधा           

परुवेल. 
● कोर�या हंगामात खोदलेले �े� �हणजे पावसा�यात प�ुहा भ�न �नघेल.  
● पावसा�यात जमा झालेल� वाळू नवीन उ�खननासाठ� उपल�ध असेल. 
● कं�ाटदार महारा�� गौण ख�नज उतारा �वकास आ�ण �नयमन, २०१३ चे पालन करतील. 

१०.४.५  ज�ैवक  वातावरणावर  प�रणाम 

ज�ैवक वातावरणासाठ� अपे��त �भाव आ�ण शमन उपाय 

अदंा जीत  प�रणाम सचूक उपाय 

प�ी �कंवा सरपटणारे �ाणी इ. व�य जीवां�या 
म�ुत हालचाल�ंचा अटकाव. 

● प�यांना अतंग�त �े� ओलांडताना �यांना 

�बलकुल अटकाव केला जाणार नाह�. 

● अतंग�त �े�ात अ�न, पॉ�लथीन कचरा     

इ�याद� मळेु �ाणी प�ी आक�ष�त होतात      

�यामळेु सादर �े�ात मजरुांना अशा व�तु      

टाक�यास परवानगी �दल� जाणार नाह�.  

● पीयसूी असले�या केवळ कमी �दषूण करणा� या      

वाहनांना खाण साम�ी वाहून ने�याची परवानगी      

असेल. 

● �वनी �दषूण (�नयमन व �नय�ंण) �नयम      

२०००, सीपीसीबी�या �नयमांनसुार �दवसाची    

मया�दा (सायल�ट झोन- ५० डीबी (ए) व व        

�नवासी �े� म�ये ५५ डीबी-ए आहे      

�नय�ंण (�नयम २००० नसुार) �वनी पातळी      

कायम ठेवल� जाईल. . 

वाह�त �देशातील पया�वरणीय �णाल� तशसे 
आ��भमूीला अडथळा  

वाह�त �देशातील पया�वरणीय �णाल� �कंवा     

आ��भ�ूम  ला   कामगारां चा  �ास  होणार  नाह�त. 

�वाहा�या वर�ल व खल�ल बाज�ूया  पा�या�या 
गुणव�ेचे पर��ण करणे 

पा�या�या गणुव�ेवर होणा्या द�ुप�रणामांचे    
म�ूयांकन कर�यासाठ� दर म�ह�यातनू एकदा     

�वाहा�या वर�ल व खल�ल भागातनू पा�याची      

गणुव�ा पर��ण केल� जाईल आ�ण श�ुध पा�याची       



प�रि�थती राख�यासाठ� खाणकामांवर �नय�ंण ठेवले     
जाईल. 

 
पया�वरणीय �भाव: 
वा�ह�या�या मॉफ�लॉजीतील मो�या बदलां�वारे ज�र�पे�ा जा�त आ�ण अव�ैा�नक र�डबेड वाळू उ�खननामळेु           
जल�य आ�ण वाह�त �देशातील व�ती न�ट होत,े प�रणामी बेड खराब होणे, बेड कोरस�नगं, ि��म बेड जवळील                
पा�याचे पातळे आ�ण �वाह अि�थरता यांचा समावेश आहे. या �भावांमळेु वाह�त �देशातील आ�ण जलचर मळेु               
बायोटाचे अधोगती होऊ शकते आ�ण यामळेु पलू आ�ण इतर सरंचना खराब होऊ शकतात. सतत उतखनना मळेु                
संपणू� पातळी खराब होऊ शकत.े  
 

वाळू उ�खननामळेु अ�त�र�त वाहनांची रहदार� वाढत,े �या�या वातावरणावर नकारा�मक प�रणाम होते . �या             
�ठकाणी र�त ेवाह�त �देशाला खेद देतात.  
 

शमन उपाय:  
��ता�वत खाणकाम पवू� सां�गत�या�माणे व�ैा�नक प�धतीने केले जाईल, परंतु या गो�ट�चा ल�णीय प�रणाम             

अपे��त नाह�, तथा�प, �यास कमी कर�यासाठ� पढु�ल उपाययोजना के�या जातीलः 

१ पवू� नमतू के�या�माणे सव� ���या मन�ुय बळा�वारे राब�वल� जातील.  

२. �ाम�ुयाने �जनन काळातील िजवणावर�ल प�रणाम कमी कर�यासाठ� पावसालात कोणतहे� खाण काम केले             

जाणार नाह�.  

३. खाणकाम साइटवर वन�पती नस�यामळेु कोण�याह� वनं�पतींम�ये परेुष ेअतंर ठेवणे आव�यक नाह�. 

४. पलू, धरणे व इतर काह� सरंचना अस�यास अशा मह�वा�या रचने�या आसपास कोण�याह� खाणकाम केले               

जाणार नाह�. 

५. जलचरां�या म�ुत हालचाल�ंना बाधा पोहच ूनये �हणनू कोर�या भागावर खाणकाम केले जाईल. 

६. पा�या�या जीवनावर�ल प�रणाम कमी कर�यासाठ� पावसा�यात कोण�याह� �कारचे खाणकाम केले जाणार            

नाह�. 

७. खाणकामातनू वाळू�या वाहतकु�साठ� खाणीतनू इि�छत �ठकाणी जा�यासाठ� �ॅ�टर तनैात केले जाईल            

�यामळेु वह�त �देशातील व�तीत काह� बाधा होणार नाह�. वातावरणावर कमी प�रणाम हो�या�या ��ट�ने             

वाहतकु�साठ� �नवडल� जाईल, वाहतकु��या उ�देशाने कामावर असलेल� सव� वाहने पीयसूी �मा�णत असतील.            

खाणकाम बंद के�यावर तशसे पावसा�या�या वेळी, खराब झालेल� तट/ �कनारा भ�न/ द�ु�त कर�यात येईल ल               

आ�ण नकारा�मक �भाव कमी कर�या�या उपायोजना के�या जाईल.  

८. ल�ज �े�ात कोण�याह� �दवे लाव�यास परवानगी नाह�. 

९. प�रसरात वाळूचे ढ�ग टाक�यास परवानगी नाह�. 

१०. ल�ज �े�ात व�यजीवांचे ल� �वच�लत करणे अथवा आक�ष�त होऊ नये यासाठ� अ�न, पॉ�ल�थन कचरा 

इ�याद� टाक�यास परवानगी �दल� जाणार नाह�. 

११. �न�य�नयमम�ये अडथळा येऊ नये व�यजीवां�या मळेु �याचे ल� वेधनू घेऊ शकतील. 

१२. वह�त �देशातील र��यांवर अ�त�मण करणार नाह�त आ�ण वाळू उ�खनन वाहतकु�साठ� कोणतीह� झाड े

कापनू साफ केल� जाणार नाह�त. 



 
१०.५ उप���ध अस�याची प� यांचे �व�लेषण:  
१०.५.१ साइट पया�य-  
िजथे वाळू अि�त�वात आहे �तथे खाणी काढणे आ�थ�क���या आव�यक आहे. बाजारपेठांजवळ �कंवा वाहतकु��या             

मागा�वर खाण �थानांना �ाधा�य �दले जात.े 

 

१०.५.२ तं��ान पया�य: - 
 वाळू�या ठेवी काढ�यासाठ� कोणतहे� वकैि�पक त�ं�ान उप���ध नाह� केवळ ओपनका�ट मॅ�यअुल माय�नगं 

प�धत अवलंबल� जाईल. 
 

 

१०.६ पया�वरण मॉ�नटर�ंग �ो�ाम: 
�क�पा�या काया��या अमंलबजावणी दर�यान, क� ��य �दषूण �नय�ंण मडंळ व रा�य �दषूण �नय�ंण मडंळ             

महारा��चा माग�दश�क सचूनांनसुार �व�वध पया�वरणीय गुणधमा�चे नमनेु व �व�लेषण केले जाईल. हा काय��म             

राब�व�यासाठ� पया�वरण  �यव�थापन क� �थापन केला जाईल.  

 

१०.७ अ�त�र�त अ�यास 

१०.७.१ जोखीम अ�यास- कुठलाह� अपघात घडत असता सव� �थम �या�या प�रणामांचे/ जोखीम/            

�व�लेषण क�न �या अपघाताचे प�रणाम दरूवर व दरूगामी होऊ नये या क�रता जोखीम अ�यास केले जावेत.  

 

१०.७ .२ आप�ी अ�यास: - 
आग, �फोट, अचानक गॅस गळती इ�याद�मळेु उ�भवणा� या आप�काल�न प�रि�थतीची पतू� कर�यासाठ� यो�य            

आप�ी �नयोजन केले पा�हजे. भकंूप / परू यासार�या नसै�ग�क आप�ींसह आप�ी / आप�काल�न प�रि�थतीत              

अि�नशामक उपकरणे व इतर सरु�ा उपकरणे वापरासाठ� स�ज ठेवल� पा�हजेत. 

 

१०.९  पया�वरण �यव�थापन योजना  
ओपनका�ट खाण ऑपरेशनम�ये खोदाई आ�ण सा�ह�य हाताळणे �व�वध ��यांचा समावेश आहे, जे पया�वरण             

�दषूणाचे संभा�य �ोत असू शकतात. वाळू खाण ४५ �ड�ी सेि�सयस�या सव� ख��यांवर�ल �यवि�थत रचले�या              

ब�च�वारे �वक�सत केल� जाईल. धळू दडप�यासाठ� पा�याची फवारणी केल� जाईल २००० �लटर साठवणकू             

�मतचेे �वक�सत केल� जाईल. 

 

पया�वरणीय सम�या �यव�थापन उपाय अमंलबजावणी 



वाय ुवातावरण 
 

● खोदकामा�या वेळी धळू 

उ�सज�न  हो�यापासनू 

रोख�यासाठ�  �नय�मतपणे  पाणी 

�शपंड ले  जाईल. 

● ताडप�ीने झाले�या  �ॅ�टर 

�ॉल��वारे वाळू  वाहतकू केल� 

जाईल.  

● र��या�या दो�ह� बाजनेू ह�रत 

प�टा �वक�सत केला जाईल 

जो �दषूणाला शोषनू घेईल.  

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 

आवाज आ�ण कंपन ● वाळू वाहतकू करणा� या वाहनांचे 

�दषूण कमी कर�यासाठ� पढु�ल 

अट�ंवर  परवानगी  �दल� जाईल.  

● ज�ुया आ�ण  द�ु�तीची 

आवश�ता असलेला  �ॅ�टर 

�ॉल�मधनू ट��याट��याने काम 

करणे. 

● र��या�या दतुफा� ह�रत प�टा 

केल� जाईल.  

● वाळू  भरणा  करताना  �यनूतम 

आवाज  होईल अशी  काळजी 
घेतल� जाईल. 

● मजरुां �या �वण �मतवेर 

आवाजामळेु प�रणाम होऊ नये 

�हणनू  बेकहो आ�ण इयर 

�लगचा वापर केला  जाईल.  

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 

जल पया�वरण ● पावसा�यात  तसेच  परुा�या वेळी 

खाणकाम टाळले  जाईल.  

● �यामळेु खोदाई केले�या वाळू 

खाणींचे पनुभ�रण होईल.  

● नद� �वाह वळ�वला जाणार 

नाह�. 
● वाळूसाठ� वापर�या  जाणा� या 

वाहनांमधनू होणार�  गळती 

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 



थांब�वणे  �कंवा �नयं��त 

कर�यात  येईल . 
● वाहतकू 

● नद�  म�ये  �ॅ�टर �ॉल� ध�ुयाचे 

टाळले जाईल. 

● खाणीकम�  कालावधीत 

कं�ाटदार खाण�या�या यो�य 

आ�ण व�ैा�नक प�धती�या सव� 
माग�दश�क सचूना व �नयमांचे 

पालन करेल. 

 

ज�ैवक  पया�वरण 
● रा�ी�या वेळेस िजवजतं�ुया 

जीवनमानात अडथळा होऊ 

नये या क�रता खाणीकम� 

���या फ�त �दवसा केले 

जाईल.  

● वाहतकु�दर�यान सा�ह�य 

�तरपालने झाकलेले असेल. 

● वातावरणात �वरखळणारे 

उ�सज�न �नय�ं�त कर�यासाठ� 

र��यावर पा�या�या �शडकावा 

केला जाईल.  

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 

आरो�य आ�ण सरु�ा  तसेच 

साव�ज�नक आरो�य आ�ण सरु�ा. 
 

● र��यावर �नय�मत पाणी 
�शपंडणे. 

● कामगारांना ड�ट मा�क परु�वला 
जाईल. 

● खाण �नयमांनसुार 

कम�चा� यां�या सरु�ेची काळजी 
घेतल� जाईल. 

● व�ैयक�य न�द� ठेव�या जातील. 

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 

सामािजक आ�थ�क 

पया�वरण 

● �था�नक लोकांना रोजगार �दले 

जाईल. 

● �नय�मत व�ैयक�य �श�बरे 

आयोिजत केल� जातील. 

● जवळ�या खे�यांम�ये �वकास 

कामांसाठ� �नधी उपल�ध क�न 

�दला जाईल. 

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 

 



त�ता ६ :  EMP अमंलबजावणीचा अदंाजीत खच� अदंाज 

गंुतवणकू आ�ण आवत� वा�ष�क खच� (आकड ेलाख �पयात) 

�ं.  
तपशील 

दे. मह� भा-२ व �नमगावगु� 

भांडवल�  �कंमत प�रचालन  व  देखभाल  खच� 
1 पया�वरण  देखरेख  काय��म ०.६० १.०० 

2 हवा �दषूण �नयं�ण ०.९० २.००  
3 रा�ता खच�  ०.०  १.३०  
4 ह�रत प�टा �वकास आ�ण  देखभाल १.२५ २.५ 

5. गॅ�बयन रचना १.०० ०.२० 

६ वाळूचे �नर��ण ०.३० ०.६०  

७.  पाणी �दषूण �नयं�ण ०.६० श�ूय 
८.  आवाजाचे �दषूण �नयं�ण १.०० ०.५० 
९.  �यावसा�यक आरो�य आ�ण सरु�ा - १.०० 

एकूण ५.६५ ८.१ 

 
�ं.  

तपशील 
नारायणखेड व �नमगाव गुर 

भांडवल�  �कंमत प�रचालन  व  देखभाल  खच� 
1 पया�वरण  देखरेख  काय��म ०.५० १.०० 

2 हवा �दषूण �नयं�ण ०.८०  १.६ 
3 रा�ता खच�  ०.०  १.३०  

4 ह�रत प�टा �वकास आ�ण  देखभाल १.७२  ३.४४  

5. गॅ�बयन रचना १.०० ०.२० 

६ वाळूचे �नर��ण ०.३० ०.६०  

७.  पाणी �दषूण �नयं�ण ०.५०  श�ूय 
८.  आवाजाचे �दषूण �नयं�ण ०.९०  १.८ 
९.  �यावसा�यक आरो�य आ�ण सरु�ा - १.०० 

एकूण ६.१२ ९.९४ 

 
�ं.  

तपशील 
�द�स ब ू  

भांडवल�  �कंमत प�रचालन  व  देखभाल  खच� 
1 पया�वरण  देखरेख  काय��म १.२  १.५  
2 हवा �दषूण �नयं�ण ०.४  ०.०९  
3 रा�ता खच�  ०.०  ०.१० 



4 ह�रत प�टा �वकास आ�ण  देखभाल ०.०७ ०.२६ 

5. गॅ�बयन रचना ०.१४ ०.३१ 

६ वाळूचे �नर��ण ०.०५ ०.२५ 

७.  पाणी �दषूण �नयं�ण ०.०५ श�ूय 
८.  आवाजाचे �दषूण �नयं�ण ०.०९ ०.०८ 
९.  �यावसा�यक आरो�य आ�ण सरु�ा - ११.०५ 

एकूण २.०० ३.६४ 

 

त�ता ७: पया�वरणीय �व�लेषणासाठ� देखरेखची वेळाप� 

तपशील वारंवारता देखरेख कालावधी/ 
�टेशन 

मह�वाचा देखरेखचे �व�लेषण 

भतूलावर�ल पाणी / 
�वह�र�तील पाणी  

वषा�तनू दोनदा       - पीएच, एस एस, ट�डीएस,    
लोह, सहनशीलता, �ारता   
�लोराई�स, नाय�े�स,  
स�फेट आ�ण �लोराइ�स 

हवे�या वातावरणातील 
देखरेख  

वषा�तनू दोनदा २४ तास पीएम 10, पीएम 2.5, SOx     
आ�ण NOx 

�वनी �दषूण वषा�तनू दोनदा - डीबी (ए) आ�ण डीबी (सी)     
मधील पातळी 

काय�रत �ठकाण वषा�तनू एकदा - पीएच, वाहकता, स�फेट,   
नाय�े�स, फॉ�फे�स, �ारता   
आ�ण पोत 

 



काय�कार� सारांश (मराठ�) 
खाल�ल गावांसाठ� वाळू उ�खनन (गौण ख�नज) काय�कार� सारांश 

अ.
�ं 

वाळूघाटाचे नाव गावाचे नाव खासरा �ं. एकूण 
ल�ज 

एकूण 
उ�पादन 
�ास 

(ट�.पी.ए) 

एकूण �क�प 
खच� 

१. पणूा�  नद�वर�ल  
पलसोडा वाळू घाट  

पलसोडा-अ 
वाळू घाट 

१० त े१४ आ�ण १७  १.७६  ३५४४  ४५०९३८४/-  

२. पणूा�  नद�वर�ल  
पलसोडा-ब वाळू घाट 

पलसोडा-ब 
वाळू घाट 

२० त े२२,२४,२६, त े
३१,५३ त े५७  

१.७६ ५०८८ ६४९२२८८/- 

३. पणूा�  नद�वर�ल  
पातोडा वाळू घाट  

पातोडा वाळू 
घाट 

२७०, त े२७३, २८१ त े
२८४.  

१.०७  २८२७ ३६०७२५२/- 

४.  पणूा�  नद�वर�ल  
भोटा वाळू घाट 

भोटा वाळू 
घाट 

१८४ त े१९१  १.८० ५०८८ ६४९२२८८/- 

५.  पणूा�  नद�वर�ल  
रोट�-अ वाळू घाट 

रोट�-अ वाळू 
घाट 

१ त े४  २.६३  ९२७६  ११८३६१७६/-  
 

६.  पणूा�  नद�वर�ल  
रोट�-ब वाळू घाट 

रोट�-ब वाळू 
घाट 

१२४ त े१२९  २.१०  ६६७८  ८५२११२८/- 

७.  पणूा�  नद�वर�ल  
येर�ल वाळू घाट 

येर�ल वाळू 
घाट 

२० त े२६  १.८० ६३६० ८११५३६०/- 

८.  पणूा�  नद�वर�ल  
बेलाड वाळू घाट 

बेलाड वाळू 
घाट 

१९,२८,२९ ०.६० १०६० १३५२५६०/- 

९.  पणूा�  नद�वर�ल  
खेडगाव-अ वाळू घाट 

खेडगाव-अ 
वाळू घाट 

१८५ ०.०८ ३०९२ ३९४५३९२/-  

१०.  पणूा�  नद�वर�ल  
खेडगाव-ब वाळू घाट 

खेडगाव-ब 
वाळू घाट 

१३ त े१७, २२ त े२५  ०.१० ४२४० ५४१०२४०/- 

११.  पणूा�  नद�वर�ल  
िजगाव वाळू घाट 

िजगाव वाळू 
घाट 

४१४, त े४१६, २, ८३  ०.४०  २८२७  ३६०७२५२/- 

१२.  पणूा�  नद�वर�ल  
इसरखेड वाळू घाट 

इसरखेड 
वाळू घाट 

१२२, ई �लास ग न ं१ 
�पपंर�को�ळ-सरकार�  

०.३९  १३७८  १७५८३२८/- 

 

तालकुा:- नांदरुा,  िज�हा-बलुढाणा (महारा��) मधील  

खाल�ल गावांसाठ� वाळू उ�खनन (गौण ख�नज) काय�कार� सारांश 

        भाडपे�ट� वधैता :- २०२०-२०२१ (१-वष�), आ�यास कालावधी :-फे�वुार�  

पया�वरण �भाव म�ूयांकन (जनसनुावणी) 



“ब” २००६ �या ई.आय.ए सचूने�या �ेणी १ (अ) अतंग�त  

एस.ओ. 141 (ई) �दनांक 15. 01. 2016, एमओईएफ आ�ण सीसी, एसओ. 3611 (ई),  

�दनांक २५.०७.२०१८ 

 �टकाऊ वाळू उ�खनन �यव�थापन माग�दश�क त�वे 2016, खाण धोरण 2020 साठ� माग�दश�कत�वे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१.० प�रचय : 

काय�कार� सारांश हा �क�प बलुढाणा िज�हातील नांदरुा तहसीलसाठ� गौण ख�नजां�या वाळू गट            
खाणीची “पया�वरण �यव�थापन योजना (EMP)” बलुढाणा िज�हा खाण काया�लय माग� वर गौण            
ख�नजां�या वाळू गट खाणीं�या मनपा�या �नयोजनासाठ� तयार कर�यात आला आहे. खाणकाम हे            
पलसोडा-अ वाळू घाट (१.७६ हे�टर), पलसोडा-ब वाळू घाट (१.७६ हे�टर), पतोडा वाळू घाट (१.०७              
हे�टर), भोटा वाळू घाट (१.८० हे�टर), रोट�-अ वाळू घाट (२.६३ हे�टर), रोट�-ब वाळू घाट (२.१०               
हे�टर) येर�ल वाळू घाट (१.८० हे�टर), बेलाड वाळू घाट (०.६० हे�टर), खेडगाव अ वाळू घाट (०.०८                
हे�टर) खेडगाव-ब वाळू घाट (०.१० हे�टर), िजगाव वाळू घाट (०.४० हे�टर), इसरखेड वाळू घाट (०.३९               
हे�टर), गावात वाळू उपसा कर�यापरुते मया��दत आहे. ल�ज �े�ात वाळूची उ�ल��ता आहे, ���लगं             
आ�ण �फोटा�शवाय ओपनका�ट मॅ�यअुल खाण प�धतीने खाणकाम केले जात आहे. 

१.१.१ �क�प ओळख 
बलुढाणा िज��यात आढळणारा वाळू हा एक गौण ख�नज पदाथ� आहे. ��ता�वत �क�प वाळू खाण              
हा ओपकंा�ट प�धतीने पलसोडा-अ वाळू घाट (१.७६ हे�टर), पलसोडा-ब वाळू घाट (१.७६ हे�टर), पतोडा              
वाळू घाट (१.०७ हे�टर), भोटा वाळू घाट (१.८० हे�टर), रोट�-अ वाळू घाट (२.६३ हे�टर), रोट�-ब               
वाळू घाट (२.१० हे�टर) येर�ल वाळू घाट (१.८० हे�टर), बेलाड वाळू घाट (०.६० हे�टर), खेडगाव अ                
वाळू घाट (०.०८ हे�टर) खेडगाव-ब वाळू घाट (०.१० हे�टर), िजगाव वाळू घाट (०.४० हे�टर),              

इसरखेड वाळू घाट (०.३९   हे�टर),  ल�ज �े�ात आहे.  
��ता�वत ल�ज ह� सरकार� जमीन असनू, सदर�ल गौण खाणीजां�या वाळू गट खाणींचे नकाशे             
एम.सी.आर २०१६ �या �नयम (१) अ�वये पी.एम.सी.पी. खाण योजना आ�ण एमसीडीआर १९८८ �या             



�नयम २३ ब अतंग�त उपसंचालक, भगूभ� व खाण सचंालनालय, �ादे�शक काया�लय, नागपरु यां�या             
काया�लया कडून  मा�यता �मळाल� आहे.  

१.१.२ �क�प ��तावाची ओळख 

त�ता  १ :  अज�दाराचे नाव व प�ा 

अज�दार 
िज�हा ख�नकम� अ�धकार�, बलुढाणा (महारा�� 

रा�य) �टेट बँक चौक रोड बलुढाणा,  
महारा��-४४३००१. 

मोब.� :- ९९६०४६४८५७  
ईमेल आयडी :-   dmobul@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
१.१.३ �क�पाचे �थान 

त�ता  २:  �क�प �थानाचा तपशील 

तपशील पलसोडा-अ 
गावाचा 
तपशील 

पलसोडा-ब 
गावाचा 
तपशील 

पातोडा गावाचा 
तपशील 

भोटा गावाचा 
तपशील 

रोट�-अ गावाचा 
तपशील 

रोट�-ब गावाचा 
तपशील 

लागू 
झाले�या 
खाण 
�े�ाचे 
नाव 

पणूा� नद�वर�ल 
पलसोडा-अ  वाळू 

घाट 

पणूा� नद�वर�ल 
पलसोडा-ब 
वाळू घाट 

पणूा� नद�वर�ल 
पातोडा  वाळू 

घाट 

पणूा� नद�वर�ल 
भोटा  वाळू घाट 

पणूा� नद�वर�ल 
रोट�-अ  वाळू 

घाट 

पणूा� नद�वर�ल 
रोट�-ब  वाळू 

घाट 



जवळचे 
गाव 

पलसोडा आ�ण  
कोदारखेड 

पलसोडा  आ�ण 
कोदारखेड 

पात�डा  आ�ण 
कोदारखेड 

माहुल�   आ�ण 
भोटा 

येर�ल  आ�ण 
गोळेगाव 

रोट�  आ�ण 
भोटा 

तहसील नांदरुा नांदरुा नांदरुा नांदरुा नांदरुा नांदरुा 

िज�हा बलुढाणा  बलुढाणा  बलुढाणा  बलुढाणा  बलुढाणा  बलुढाणा  

रा�य महारा�� महारा�� महारा�� महारा�� महारा�� महारा�� 

टोपोशीट 
�मांक 

५६ ब/ ९  ५६ ब/ ९  ५६ ब/ ९  ५६ ब/ ९  ५६ ब/ ९  ५६ ब/ ९  

अ�ांश 
(एन)

 

२० ० ५६’२१.३१”एन २० ० ५६’१०.७९”एन २० ० ५५’४०.४४”एन २० ० ५५’२८.२७”एन २० ० ५५’५४.४३”एन २० ० ५५’५५.७७”एन 

रेखांश 
(ई) 

७६ ० २४’२७.५९”ई ७६ ० २५’१.९७”ई ७६ ० ४६०.३९”ई ७६ ० ३१’१६.७९”ई ७६ ० २९’४७.१४”ई ७६ ० ३०’४८.२०”ई 

 
 
 

तपशील येर�ल गावाचा 
तपशील 

बेलाड गावाचा 
तपशील 

खेडगाव-अ 
गावाचा 
तपशील 

खेडगाव-ब 
गावाचा 
तपशील 

िजगाव गावाचा 
तपशील 

इसरखेड 
गावाचा 
तपशील 

लागू 
झाले�या 
खाण 
�े�ाचे 
नाव 

पणूा� नद�वर�ल 
येर�ल  वाळू घाट 

पणूा� नद�वर�ल 
बेलाड  वाळू घाट 

पणूा� नद�वर�ल 
खेडगाव-अ   वाळू 

घाट 

पणूा� नद�वर�ल 
खेडगाव-ब  
वाळू घाट 

पणूा� नद�वर�ल 
िजगाव  वाळू 

घाट  

पणूा� नद�वर�ल 
इसरखेड  घाट 

जवळचे 
गाव 

गोळेगाव बू  
आ�ण  मानेगाव 

पलसोडा  आ�ण 
कोदारखेड 

खेडगाव  आ�ण 
इसरखेड 

खेडगाव  आ�ण 
इसरखेड 

िजगाव  आ�ण 
स�ुतानपरु 

खेडगाव  आ�ण 
इसरखेड 

तहसील नांदरुा नांदरुा नांदरुा नांदरुा नांदरुा नांदरुा 

िज�हा बलुढाणा  बलुढाणा  बलुढाणा  बलुढाणा  बलुढाणा  बलुढाणा  

रा�य महारा�� महारा�� महारा�� महारा�� महारा�� महारा�� 

टोपोशीट 
�मांक 

५६ ब/ ९  ५६ ब/ ९  ५६ ब/ ९  ५६ ब/ ९  ५६ ब/ ९  ५६ ब/ ९  



अ�ांश 
(एन)

 

२० ० ५५’४८.२७”एन २० ० ५५’३१.७७”एन २० ० ५६’५६.४८”एन २० ० ५६’४५.२५”एन २० ० ५६’३४.६२”एन २० ० ५७’७.२०”एन 

रेखांश 
(ई) 

७६ ० २८’४४.५८”ई ७६ ० २६’५२.९२”ई ७६ ० २०’५२.५२” ई ७६ ० २१’२२.७३”ई ७६ ० २२’५०.१३”ई ७६ ० २०’७.७१”ई 

 
 
 
१.१.४ ��तावीत �क�पाची आव�यकता 

वाळू आ�ण रेती ह� सवा�त मह�वपणू� बांधकाम साम�ी आहे. देशातील पायाभतू स�ुवधां�या            

�वकासासाठ� �यांची उपल�धता स�ुनि�चत करणे आव�यक आहे. या बांधकाम सा�ह�याची गरज           
वाढतच चालल� आहे. संपणू� बलुढाणा िज�हा पणूा� खो� यात येतो. �हणनू पणूा� नद�तील हवामाना�या             
घडा मोडींमळेु संपणू� िज�हा अि�नज�य खडकाने �यापलेला आहे. बलुढाणा िज��यात पवू� तयार            
झालेले रॉक फॉम� तसेच �यवि�थत दानेदार रेती बांधकाम उ�योगास अनकूुल आहे. रेतीची मागणी व              
परुवठा यां�यात परेुशी तफावत अस�याने महारा�� सरकारला रेती उ�पादन वाढ�वणे भाग आहे.  

१.२ �क�प वण�न ल�ज आ�ण खाण ���ये बाबत: -  
�था�नक भ�ूव�ान: बलुढाणा िज�हातील बहुतांश भाग हा मेसोझोइक यगुापसनू ड�ेकन �प पासनू            
बनले�या खडकांनी �यापलेलेला असनू, अि�नज�य रचने�या बहुल आड�या लावा यात आढळतात.  

त�ता   ३  : खाणींचे आय�ुयमान व रेतीची उपल�धता (�ास म�ये) 
गावचे नाव पलसोडा-अ पलसोडा-ब पातोडा भोटा रोट�-अ  रोट�-ब  
उ�खननासाठ� 
वाळूचे �माण 

(�ास) 

१.७६  १.७६  १.०७  १.८०  २.६३  २.१०  

खाणीचे 
आय�ुयमान  

१-वष� १-वष� १-वष� १-वष� १-वष� १-वष� 

 
गावचे नाव येर�ल बेलाड खेडगाव-अ  खेडगाव-ब  िजगाव  ईसरखेड  
उ�खननासाठ� 
वाळूचे �माण 

(�ास) 

१.८०  ०.६०  ०.०८  ०.१० ०.४० ०.३९  



खाणीचे 
आय�ुयमान  

१-वष� १-वष� १-वष� १-वष� १-वष� १-वष� 

 
 
 
 
 
��ता�वत काम 
पणूा� नद��या खाणीत वाळूचा साठा काढ�यासाठ� ओपनका�ट मॅ�यअुल खाण प�धत वापरल�  जाईल. 
ओपनका�ट खाणीचे काम:- 
खाणप�ट� ह� नद��या पा�ावर आहे आ�ण उपसा केलेले ख�नज दर वष� प�ुहा भ�न �नघतात. महसलू               
व वन �वभाग मं�ालय मुबंई यां�या अ�धसचूना �. ११(१ X) व १२ नसुार तसेच महारा�� शासन               
�नण�य �. गौखानी – १०/०६१५/�.�ं.२८९/ख �दनांक ०३.०१.२०१८ नसुार खाणकाम केवळ मजरू, मन�ुय            
बळा�या, कुदळ (फावडा), घमेळा / पॅन�या सहा�याने केले जाईल. 
उतखानन ���येतील ��येक च� म�ये खल�ल गो�ट�ंचा अतंभा�व असतो.  

i. ओ�हर बड�न �रम�ूहल  : ओ�हर बड�न अपे��त नाह�. �यामळेु ओ�हर बड�न काढ�याची गरज नाह�. 
ii. वाळू उ�खनन:  वाळूचे खोदकाम हे मन�ुय बळा�वारे, कुदळ, फावडा यां�या सहा�याने केले जाईल. 
iii. �ॅ�टर �ॉल� भरणे : �ॅ�टर �ॉल�चे भर�याचे काम हे मन�ुय बळा�वारे कुदळ, फावडा, व घमेले               

यां�या सहा�याने केले जाईल. 
iv. नद� पा�ा/ वाळू घाटा पासनू वाळू साठवणकू �े� पय�तची वाहतकू : खाण मालक जवळ�या              

र��यावर नद�काठ� �कंवा वाळू घाटा�या बाहेर वाळू साठवणकू �े� तयार करेल. उपसलेल� वाळू             
�ॅ�टर �ॉल��या सहा�याने वाळू घाटापासनू वाळू साठवणकू �े�  पय�त नेले जाईल. 

v. वाळू साठवणकू �े�ापासनू ते �ाहकांपय�त वाळूची वाहतकू :- वाळूची वाहतकू �ॅ�टर �ॉल�            

परवानगी यो�य �माणासह केले जाईल. 
vi. सधुारणा :-अज�दार शा��ीय प�धतीने खाणकाम करतील जेणेक�न पावसा�यात खाणी परत          

आपोआप भ�न येईल. अज�दाराकडून नद��या दतुफा� काठावर तशसे इतर मोक�या जागांवर           
व�ृारोपण केले जाईल. 

 

यां��करण �नषध: -  
खाणकाम केवळ मन�ुय बळा�या साहयाने केले जाईल, कोण�याह� �कारचे य�ं वापरले जाणार नाह�.  
  

१.३ वातावरणाचे वण�न 
पया�वरणीय देखरेखीचे काम फे�वुार�-२०२० �या �हवा�यात केले गेले. अ�यासा�या कलावधीत खाल�ल           
�व�वध प� यावरणीय घटक अ�यासलेले गेले. बेसलाइन वातावरणीय ि�थती. 
 



 
 
 

१.३.१ हवामान ि�थती 
फे�वुार� २०२० �या �हवा�यात पया�वरण देख�रख कलावधी म�ये उ�च�म तापमान ३१ �ड�ी            
सेि�सयस न�द�वले गेले, आ�ण �यनू�म तापमान २१.१ �ड�ी सेि�सयस न�द�वले गेले. �हवा�या�या            
हंगामात पवू�कडून व उ�रेकडून वारा वाहतो.  

१.३.२ सभोवताल�या हवेची गुणव�ा 
खाणकाम मन�ुय बळा�या सहा�याने केले जाईल आ�ण कोणतहे� य�ंकर�त असणा� या, ���लगं आ�ण            
�फोट घडवनू आणले जाणार नाह�. �यामळेु हवे�या गणुव�ेवर द�ुप�रणाम होणार नाह�. तशसे            
घाटातनू वाळू�या जवळ�या आगारात �कंवा इि�छत �ठकाणी वाळूचे �थानांतरण कर�यासाठ� फ�त           
�ॅ�टर-�ॉल� वापरल� जाईल. 

१.३.३. सभोवताल�या �वनीची गणुव�ा 
अ�यासा�या �े�ात आधारभतू �वनी पातळी �नि�चत कर�यासाठ� वेगवेग�या चार �ठकाणी �ाथ�मक           

सव��ण केले गेले.  �भ�न �थाना�या �वनी �तरावर�ल मा�हतीचा सारांश खाल� �दला आहे. 

�न�कष�: अ�यासा�या काळात सभोवताल�या आवाजा�या पातळीवर देखरेख ठेव�यात आल� व �तचे           

�नर��ण केले गेले. �दवस काळातील उ�च�म आवाज पातळी �हसला ब.ू येथे आढळून आल� व              

रा�ी�या वेळी कमीत कमी आढळून आल�. बेसलाइन देखरेखी�या �नकालांमधनू असे आढळले आहे क�             
सभोवताल�या �वनीची पातळी �नधा��रत मया�देम�ये आहे. 

१.३.४ पा�याची गणुव�ा 

भजूल गुणव�ा 
असे आढळून आले आहे क� भजूल नमनेु पी एच चे जे �प�या�या पा�यासाठ� �वीकारले�या              
पी एच मया�दे�या दर�यान आहेत. 
�वरघळले�या घन पदाथा�ची (ट�.डी.एस) आ�ण �व�वध भगूभा�तील नम�ुयांम�ये आढळून         
आलेल� कठोरता भारतीय �यरुो�या मानदंडानसुार �नधा��रत परवानगी�या �ेणीम�ये आहे. 
�लोराइडचे �माण मया�देम�ये आहे.  

भ-ूप�ृठ पा�याची गणुव�ा 
बायो-के�मकल ऑि�सजनची- सव� भ-ूप�ृठ पाणी नम�ुयांचे पर��ण केले असणार �यांच          
बी.ओ.डी. मया�देम�ये आहे जे अ�यतं कमी स���य �दषूण दश��वतात. सव� बी.ओ.डी म�ूये            
�नधा��रत मया�देत आहेत (<30.0 mg/L IS 10500:2012) 



रासाय�नक ऑि�सजन �डमांड (सी.ओ.डी) – तशसे सी.ओ.डी म�ूये मया�देम�ये आहेत. जे            
स���य �दषूण लोडचे �न�न पातळी दश��वतात. 
�व�लेषण आकडवेार�व�न असे �दसनू आले आहे क� सव� मापदंड �प�यायो�य पा�या�या           
�माण मया�द��या आत आहे. 

 1.3.5 माती व�ैश��ये  
गोळा केले�या माती नम�ुयांचे पी.एच म�ूये मया�दे�या �ेणीत आहेत, व स���य पदाथ� व             
जलसंधारणाची �मता मया�देत आहे, पोटा�शयम व एकूण नाय�ोजन रेती घनता दर�यान आहे. अशचे             
या सव� �व�लेषना�वारे स�ूचत कर�यात आले, या भागा�तल माती इतक� सपुीक नाह�. 
 

 

त�ता  �ं. ४ : अतंग�त �े�ातील भमूी वापर प�धती (हे�टर)  
अ.
�. 

तपशील पलसोडा-अ पलसोडा-ब पातोडा 

�म��स 
आज 
�े�  

 

१ 
वषा�नतंर 
�े�  

�म��स 
आज 
�े�  

 

१ वषा�नतंर 
�े�  

�म��स आज 
�े�  

 

१ वषा�न

१ वनीकरनां तग�त मातीचा वर�ल थर 
�े� 

- - - - - 

२ माती�या वर�ल थराचे साठवण - - - - - 
३ ह�रत प�टा - - - - - 
४ ओ�हरबड�न डपं - - - - - 
५ ख�नज साठा - - - - - 

६ पायाभतू सोयी (काय�शाळा , �शासन. 
इमारत  इ.) 

- - - - - 

७ खाण प�टे �े�ातील खाण र�ता - - - - - 
८ वाळू उ�खननासाठ� वापरलेले �े� ०.००० १.७६  ०.००० १.७६ ०.००० १.

९ वाळू खाण आ�ण इतर वापरासाठ� 
�हिज�न ल�ज �े� 

१.७६ ०.००० १.७६ ०.००० १.०७ ०.०

१
० 

र�ता      

१
१ 

रे�वे - - - - - 



१
२ 

टे�लगं तलाव - - - - - 

१
३ 

सांडपाणी ���या यं�संच - - - - - 

१
४ 

ख�नज पथृ�करण 
यं�संच 

- - - - - 

१
५ 

टाउन�शप ए�रया - - - - - 

१
६ 

इतर �न�द��ट करणे - - - - - 

१
७ 

मालक� सरकार� 
नद� 

सरकार� 
नद� 

सरकार� 
नद� 

सरकार� 
नद� 

सरकार� नद� सरकार

 एकूण १.७६  १.७६  १.७६  १.७६  १.०७ १.०७ 

 
 
अ.
�. 

तपशील भोटा रोट�-अ  रोट�-ब  

�म��स 
आज 
�े�  

 

१ 
वषा�नतंर 
�े�  

�म��स 
आज 
�े�  

 

१ वषा�नतंर 
�े�  

�म��स आज 
�े�  

 

१ वषा�न

१ वनीकरनां तग�त मातीचा वर�ल थर 
�े� 

- - - - - 

२ माती�या वर�ल थराचे साठवण - - - - - 
३ ह�रत प�टा - - - - - 
४ ओ�हरबड�न डपं - - - - - 
५ ख�नज साठा - - - - - 

६ पायाभतू सोयी (काय�शाळा , �शासन. 
इमारत  इ.) 

- - - - - 

७ खाण प�टे �े�ातील खाण र�ता - - - - - 
८ वाळू उ�खननासाठ� वापरलेले �े� ०.००० १.८० ०.००० २.६३ ०.००० २.

९ वाळू खाण आ�ण इतर वापरासाठ� 
�हिज�न ल�ज �े� 

१.८० ०.००० २.६३ ०.००० २.१० ०.०



१
० 

र�ता      

१
१ 

रे�वे - - - - - 

१
२ 

टे�लगं तलाव - - - - - 

१
३ 

सांडपाणी ���या यं�संच - - - - - 

१
४ 

ख�नज पथृ�करण 
यं�संच 

- - - - - 

१
५ 

टाउन�शप ए�रया - - - - - 

१
६ 

इतर �न�द��ट करणे - - - - - 

१
७ 

मालक� सरकार� 
नद� 

सरकार� 
नद� 

सरकार� 
नद� 

सरकार� 
नद� 

सरकार� नद� सरकार

 एकूण १.८० १.८० २.६३ २.६३ २.१० २.
 
 
अ.
�. 

तपशील येर�ल बेलाड खेडगाव-अ  

�म��स 
आज 
�े�  

 

१ 
वषा�नतंर 
�े�  

�म��स 
आज 
�े�  

 

१ वषा�नतंर 
�े�  

�म��स आज 
�े�  

 

१ वषा�न

१ वनीकरनां तग�त मातीचा वर�ल थर 
�े� 

- - - - - 

२ माती�या वर�ल थराचे साठवण - - - - - 
३ ह�रत प�टा - - - - - 
४ ओ�हरबड�न डपं - - - - - 
५ ख�नज साठा - - - - - 

६ पायाभतू सोयी (काय�शाळा , �शासन. 
इमारत  इ.) 

- - - - - 



७ खाण प�टे �े�ातील खाण र�ता - - - - - 
८ वाळू उ�खननासाठ� वापरलेले �े� ०.००० १.८० ०.००० ०.६० ०.००० ०.

९ वाळू खाण आ�ण इतर वापरासाठ� 
�हिज�न ल�ज �े� 

१.८० ०.००० ०.६० ०.००० ०.०८ ०.०

१
० 

र�ता      

१
१ 

रे�वे - - - - - 

१
२ 

टे�लगं तलाव - - - - - 

१
३ 

सांडपाणी ���या यं�संच - - - - - 

१
४ 

ख�नज पथृ�करण 
यं�संच 

- - - - - 

१
५ 

टाउन�शप ए�रया - - - - - 

१
६ 

इतर �न�द��ट करणे - - - - - 

१
७ 

मालक� सरकार� 
नद� 

सरकार� 
नद� 

सरकार� 
नद� 

सरकार� 
नद� 

सरकार� नद� सरकार

 एकूण १.८० १.८० ०.६० ०.६० ०.०८ ०.०८ 

 
 
अ.
�. 

तपशील खेडगाव-ब  िजगाव  ईसरखेड  

�म��स 
आज 
�े�  

 

१ 
वषा�नतंर 
�े�  

�म��स 
आज 
�े�  

 

१ वषा�नतंर 
�े�  

�म��स आज 
�े�  

 

१ वषा�न

१ वनीकरनां तग�त मातीचा वर�ल थर 
�े� 

- - - - - 

२ माती�या वर�ल थराचे साठवण - - - - - 
३ ह�रत प�टा - - - - - 



४ ओ�हरबड�न डपं - - - - - 
५ ख�नज साठा - - - - - 

६ पायाभतू सोयी (काय�शाळा , �शासन. 
इमारत  इ.) 

- - - - - 

७ खाण प�टे �े�ातील खाण र�ता - - - - - 
८ वाळू उ�खननासाठ� वापरलेले �े� ०.००० ०.१० ०.००० ०.४० ०.००० ०.

९ वाळू खाण आ�ण इतर वापरासाठ� 
�हिज�न ल�ज �े� 

०.१० ०.००० ०.४० ०.००० ०.३९ ०.०

१
० 

र�ता      

१
१ 

रे�वे - - - - - 

१
२ 

टे�लगं तलाव - - - - - 

१
३ 

सांडपाणी ���या यं�संच - - - - - 

१
४ 

ख�नज पथृ�करण 
यं�संच 

- - - - - 

१
५ 

टाउन�शप ए�रया - - - - - 

१
६ 

इतर �न�द��ट करणे - - - - - 

१
७ 

मालक� सरकार� 
नद� 

सरकार� 
नद� 

सरकार� 
नद� 

सरकार� 
नद� 

सरकार� नद� सरकार

 एकूण ०.१० ०.१० ०.४० ०.४० ०.३९ ०.
 
 
१.३.६ ज�ैवक पया�वरण 

वन�पती – अ�यासा�या �े�ा म�ये �ाम�ुयाने द��णी कोरडे �म��त पण�पाती जंगले आहेत आ�ण             
अ�यास �े�ावर केळी, आम , बाबळु , बेल , बोर , चदंन , जांभळू , करंज , �नम , इ. यांचे वच��व आहे. 

जीव – �ाणी - अ�यासा�या वेळी सामा�यता आदळले�या �जाती �हणजे ससा , उंद�र, भारतीय को�हे              
इ�याद�. 



अ�यासा�या काळात कोण�याह� �कारची धोकादायक �कंवा धोकादायक वन�पती आढळू शकल�          
नाह�त. 

१.३.७ लोकसं�याशा�� आ�ण सामािजक-अथ�शा�� 
२०११ �या जनगणनेनसुार, अ�यास �े�ाम�ये एकूण ११२ गावे आहेत, �यांची एकूण लोकसं�या १,७६०१८ आहे.  

१.४ अपे��त पया�वरणीय �भाव आ�ण उपाययोजना  

१०.४.१  वाय ुगुणव�ेवर प�रणाम  
खाणकामांचे काम मन�ुय बळा�या सहा�याने केले जाईल �यासाठ� कोणतीह� य�ं, ���लगं व �फोटके वापरल�              
नाह�त. �हणनूच हवे�या गुणव�ेत �भाव पढणार नाह�. वाळू घाटातनू जवळ�या आगारात �कंवा इि�छत �ठकाणी              
वाळू साठ� फ�त �ॅ�टर-�ॉल� वापरल� जाईल. 
ह� अ�त�र�त रहदार� हाताळ�यासाठ� स�म प�रवहन माग� आहेत.  
उपाययोजना:  वाय ू�दषूण �नय�ंणासाठ� पढु�ल काळजी घेतल� जाईल. 

● र��यावर �नय�मतपणे पाणी �शपंडले जाईल. यामळेु धळू उ�सज�नात आणखी ७५% घट होईल.  
● वाहतकू करणा� या वाहनांना ताडप�ीने झाकलेले जाईल. र�ते कोरडे अस�यास पाणी �शपंडावे याची            

काळजी घेतल� जाईल. 
● र�ते समतल नस�यास समतल केले जातील. �यामळेु हे वाहनांचा सहज �वाह स�ुनि�चत करेल आ�ण              

गळती रोखेल. 
● ओ�हरलो�डगं कडक �न�ष�ध केले जाईल.  
● गॅस उ�सज�न रोख�यासाठ� वाहनांचे यो�य �य�ूनगं.  

र��या�या कडलेा झाड ेलावणे जवळपास�या गावांम�ये धळुीचा �भाव कमी कर�यास मदत करत.े 

१०.४.२ �वनी गुणव�ेवर प�रणामः  
वाळू उ�खननामळेु कोणताह� मह�वपणू� �वनी �नमा�ण होणार नाह� कारण सपंणू� ���या �वह�ते केले जाईल.              
केवळ �ॅ�टरमळेु थोडासा आवाज वाढेल.  
शमन उपाय : वाहनां�या गजबटामळेु �नमा�ण होणारा थोडासा �वनी यो�य देखभाल�च वाप�न व �ॅ�टर �ॉल�वर              
वेग मया�दा आणनू �वनीची मया�दा कमी केल� जाईल.  

 

१०.४.३ पा�या�या वातावरणावर प�रणामः 
वाळू�या खाणकामचा �वाह ���मबेड�या आत �कंवा जवळपास झा�याचा थेट प�रणाम �या �वाहा�या �ाणी व              
वन�प�त �यांचा जीवनावर होतो. नद��या खाल�या कोर�या भागात �क�प उप�म राब�व�यामळेु �क�पातील            
कोण�याह� कामकाजाचा प�रणाम पा�या�या वातावरणावर �कंवा �कनारप��यां�या व�तीवर होत नाह�.          
�क�पांम�ये कोणताह� �वाह वळ�वणे �कंवा तोडणे ��ता�वत नाह�. नद�तनू पाणी पपं कर�यासाठ� �कंवा             
भगूभा�तील पाणी उपसा कर�याबाबत देखील ��तावाची क�पना केलेल� नाह�. कमी पा�या�या �दवसात,            
��ता�वत वाळू खाणीकम� नद��या �वाहला �भा�वत करणार नाह� आ�ण �हणनूच, या �क�पामळेु प�ृठभाग             
जल�व�ान आ�ण भजूल �णाल�वर कोणताह� �वपर�त प�रणाम होणार नाह�. वाळू उ�खनना कालावधीत            
��ता�वत खाणकामा हे यो�य आ�ण व�ैा�नक प�धतीने केले जाईल तशसे �ा�ता�वक�वारा माग�दश�क त�वे             
आ�ण �नयमांचे पालन केले जाईल. 



शमन उपाय: 
वाळू नद��या म�यभागी / तळाशी आढळतात. ल�ज कालावधी दर�यान, वाळू वर�या प�ृठभागापासनू ते मया�द�त              

ल�ज �े�ातील खाणकाम मजंरू खोल�पय�त काम क�न वाढले जाईल.  

१०.४.४. भ-ूवातावरणावर प�रणाम- 
जमीन पया�वरणास: 
नद� कायदा खाणीकम� आ�ण �या अनषंुगी ���या �वारे नद� म�ये ता�परुते खांनांचे ख�डे आ�ण र�ते तयार                

होतात. या ���येत कचरा �न�म�ती होत नस�याने कचरा डपेो ची आव�यकता नाह�.  

उपाययोजना: 

● खाणी काम भजूल पातळी�या  खाल� आणले जाणार नाह�. 
● �च�लत काय�यानसुार �प�याचे पाणी, �व�ांती, �ाथ�मक उपचार बॉ�स आ�ण क�याणकार� स�ुवधा           

परुवेल. 
● कोर�या हंगामात खोदलेले �े� �हणजे पावसा�यात प�ुहा भ�न �नघेल.  
● पावसा�यात जमा झालेल� वाळू नवीन उ�खननासाठ� उपल�ध असेल. 
● कं�ाटदार महारा�� गौण ख�नज उतारा �वकास आ�ण �नयमन, २०१३ चे पालन करतील. 

१०.४.५  ज�ैवक  वातावरणावर  प�रणाम 

ज�ैवक वातावरणासाठ� अपे��त �भाव आ�ण शमन उपाय 

अदंा जीत  प�रणाम सचूक उपाय 

प�ी �कंवा सरपटणारे �ाणी इ. व�य जीवां�या 
म�ुत हालचाल�ंचा अटकाव. 

● प�यांना अतंग�त �े� ओलांडताना �यांना 

�बलकुल अटकाव केला जाणार नाह�. 

● अतंग�त �े�ात अ�न, पॉ�लथीन कचरा     

इ�याद� मळेु �ाणी प�ी आक�ष�त होतात      

�यामळेु सादर �े�ात मजरुांना अशा व�तु      

टाक�यास परवानगी �दल� जाणार नाह�.  

● पीयसूी असले�या केवळ कमी �दषूण करणा� या      

वाहनांना खाण साम�ी वाहून ने�याची परवानगी      

असेल. 

● �वनी �दषूण (�नयमन व �नय�ंण) �नयम      

२०००, सीपीसीबी�या �नयमांनसुार �दवसाची    

मया�दा (सायल�ट झोन- ५० डीबी (ए) व व        

�नवासी �े� म�ये ५५ डीबी-ए आहे      

�नय�ंण (�नयम २००० नसुार) �वनी पातळी      

कायम ठेवल� जाईल. . 



वाह�त �देशातील पया�वरणीय �णाल� तशसे 
आ��भमूीला अडथळा  

वाह�त �देशातील पया�वरणीय �णाल� �कंवा     

आ��भ�ूम  ला   कामगारां चा  �ास  होणार  नाह�त. 

�वाहा�या वर�ल व खल�ल बाज�ूया  पा�या�या 
गुणव�ेचे पर��ण करणे 

पा�या�या गणुव�ेवर होणा्या द�ुप�रणामांचे    
म�ूयांकन कर�यासाठ� दर म�ह�यातनू एकदा     

�वाहा�या वर�ल व खल�ल भागातनू पा�याची      

गणुव�ा पर��ण केल� जाईल आ�ण श�ुध पा�याची       
प�रि�थती राख�यासाठ� खाणकामांवर �नय�ंण ठेवले     
जाईल. 

 
पया�वरणीय �भाव: 
वा�ह�या�या मॉफ�लॉजीतील मो�या बदलां�वारे ज�र�पे�ा जा�त आ�ण अव�ैा�नक र�डबेड वाळू उ�खननामळेु           
जल�य आ�ण वाह�त �देशातील व�ती न�ट होत,े प�रणामी बेड खराब होणे, बेड कोरस�नगं, ि��म बेड जवळील                
पा�याचे पातळे आ�ण �वाह अि�थरता यांचा समावेश आहे. या �भावांमळेु वाह�त �देशातील आ�ण जलचर मळेु               
बायोटाचे अधोगती होऊ शकते आ�ण यामळेु पलू आ�ण इतर सरंचना खराब होऊ शकतात. सतत उतखनना मळेु                
संपणू� पातळी खराब होऊ शकत.े  
 

वाळू उ�खननामळेु अ�त�र�त वाहनांची रहदार� वाढत,े �या�या वातावरणावर नकारा�मक प�रणाम होते . �या             
�ठकाणी र�त ेवाह�त �देशाला खेद देतात.  
 
 
 

शमन उपाय:  
��ता�वत खाणकाम पवू� सां�गत�या�माणे व�ैा�नक प�धतीने केले जाईल, परंतु या गो�ट�चा ल�णीय प�रणाम             

अपे��त नाह�, तथा�प, �यास कमी कर�यासाठ� पढु�ल उपाययोजना के�या जातीलः 

१ पवू� नमतू के�या�माणे सव� ���या मन�ुय बळा�वारे राब�वल� जातील.  

२. �ाम�ुयाने �जनन काळातील िजवणावर�ल प�रणाम कमी कर�यासाठ� पावसालात कोणतहे� खाण काम केले             

जाणार नाह�.  

३. खाणकाम साइटवर वन�पती नस�यामळेु कोण�याह� वनं�पतींम�ये परेुष ेअतंर ठेवणे आव�यक नाह�. 

४. पलू, धरणे व इतर काह� सरंचना अस�यास अशा मह�वा�या रचने�या आसपास कोण�याह� खाणकाम केले               

जाणार नाह�. 

५. जलचरां�या म�ुत हालचाल�ंना बाधा पोहच ूनये �हणनू कोर�या भागावर खाणकाम केले जाईल. 

६. पा�या�या जीवनावर�ल प�रणाम कमी कर�यासाठ� पावसा�यात कोण�याह� �कारचे खाणकाम केले जाणार            

नाह�. 

७. खाणकामातनू वाळू�या वाहतकु�साठ� खाणीतनू इि�छत �ठकाणी जा�यासाठ� �ॅ�टर तनैात केले जाईल            

�यामळेु वह�त �देशातील व�तीत काह� बाधा होणार नाह�. वातावरणावर कमी प�रणाम हो�या�या ��ट�ने             

वाहतकु�साठ� �नवडल� जाईल, वाहतकु��या उ�देशाने कामावर असलेल� सव� वाहने पीयसूी �मा�णत असतील.            

खाणकाम बंद के�यावर तशसे पावसा�या�या वेळी, खराब झालेल� तट/ �कनारा भ�न/ द�ु�त कर�यात येईल ल               

आ�ण नकारा�मक �भाव कमी कर�या�या उपायोजना के�या जाईल.  



८. ल�ज �े�ात कोण�याह� �दवे लाव�यास परवानगी नाह�. 

९. प�रसरात वाळूचे ढ�ग टाक�यास परवानगी नाह�. 

१०. ल�ज �े�ात व�यजीवांचे ल� �वच�लत करणे अथवा आक�ष�त होऊ नये यासाठ� अ�न, पॉ�ल�थन कचरा 

इ�याद� टाक�यास परवानगी �दल� जाणार नाह�. 

११. �न�य�नयमम�ये अडथळा येऊ नये व�यजीवां�या मळेु �याचे ल� वेधनू घेऊ शकतील. 

१२. वह�त �देशातील र��यांवर अ�त�मण करणार नाह�त आ�ण वाळू उ�खनन वाहतकु�साठ� कोणतीह� झाड े

कापनू साफ केल� जाणार नाह�त. 

 
१०.५ उप���ध अस�याची प� यांचे �व�लेषण:  
१०.५.१ साइट पया�य-  
िजथे वाळू अि�त�वात आहे �तथे खाणी काढणे आ�थ�क���या आव�यक आहे. बाजारपेठांजवळ �कंवा वाहतकु��या             

मागा�वर खाण �थानांना �ाधा�य �दले जात.े 

 

 

१०.५.२ तं��ान पया�य: - 
 वाळू�या ठेवी काढ�यासाठ� कोणतहे� वकैि�पक त�ं�ान उप���ध नाह� केवळ ओपनका�ट मॅ�यअुल माय�नगं 

प�धत अवलंबल� जाईल. 
 

१०.६ पया�वरण मॉ�नटर�ंग �ो�ाम: 
�क�पा�या काया��या अमंलबजावणी दर�यान, क� ��य �दषूण �नय�ंण मडंळ व रा�य �दषूण �नय�ंण मडंळ             

महारा��चा माग�दश�क सचूनांनसुार �व�वध पया�वरणीय गुणधमा�चे नमनेु व �व�लेषण केले जाईल. हा काय��म             

राब�व�यासाठ� पया�वरण  �यव�थापन क� �थापन केला जाईल.  

 

१०.७ अ�त�र�त अ�यास 

१०.७.१ जोखीम अ�यास- कुठलाह� अपघात घडत असता सव� �थम �या�या प�रणामांचे/ जोखीम/            

�व�लेषण क�न �या अपघाताचे प�रणाम दरूवर व दरूगामी होऊ नये या क�रता जोखीम अ�यास केले जावेत.  

 

१०.७ .२ आप�ी अ�यास: - 
आग, �फोट, अचानक गॅस गळती इ�याद�मळेु उ�भवणा� या आप�काल�न प�रि�थतीची पतू� कर�यासाठ� यो�य            

आप�ी �नयोजन केले पा�हजे. भकंूप / परू यासार�या नसै�ग�क आप�ींसह आप�ी / आप�काल�न प�रि�थतीत              

अि�नशामक उपकरणे व इतर सरु�ा उपकरणे वापरासाठ� स�ज ठेवल� पा�हजेत. 

 

१०.९  पया�वरण �यव�थापन योजना  



ओपनका�ट खाण ऑपरेशनम�ये खोदाई आ�ण सा�ह�य हाताळणे �व�वध ��यांचा समावेश आहे, जे पया�वरण             

�दषूणाचे संभा�य �ोत असू शकतात. वाळू खाण ४५ �ड�ी सेि�सयस�या सव� ख��यांवर�ल �यवि�थत रचले�या              

ब�च�वारे �वक�सत केल� जाईल. धळू दडप�यासाठ� पा�याची फवारणी केल� जाईल २००० �लटर साठवणकू             

�मतचेे �वक�सत केल� जाईल. 

 

पया�वरणीय सम�या �यव�थापन उपाय अमंलबजावणी 
वाय ुवातावरण 
 

● खोदकामा�या वेळी धळू 

उ�सज�न  हो�यापासनू 

रोख�यासाठ�  �नय�मतपणे  पाणी 

�शपंड ले  जाईल. 

● ताडप�ीने झाले�या  �ॅ�टर 

�ॉल��वारे वाळू  वाहतकू केल� 

जाईल.  

● र��या�या दो�ह� बाजनेू ह�रत 

प�टा �वक�सत केला जाईल 

जो �दषूणाला शोषनू घेईल.  

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 

आवाज आ�ण कंपन ● वाळू वाहतकू करणा� या वाहनांचे 

�दषूण कमी कर�यासाठ� पढु�ल 

अट�ंवर  परवानगी  �दल� जाईल.  

● ज�ुया आ�ण  द�ु�तीची 

आवश�ता असलेला  �ॅ�टर 

�ॉल�मधनू ट��याट��याने काम 

करणे. 

● र��या�या दतुफा� ह�रत प�टा 

केल� जाईल.  

● वाळू  भरणा  करताना  �यनूतम 

आवाज  होईल अशी  काळजी 
घेतल� जाईल. 

● मजरुां �या �वण �मतवेर 

आवाजामळेु प�रणाम होऊ नये 

�हणनू  बेकहो आ�ण इयर 

�लगचा वापर केला  जाईल.  

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 

जल पया�वरण ● पावसा�यात  तसेच  परुा�या वेळी 

खाणकाम टाळले  जाईल.  

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 



● �यामळेु खोदाई केले�या वाळू 

खाणींचे पनुभ�रण होईल.  

● नद� �वाह वळ�वला जाणार 

नाह�. 
● वाळूसाठ� वापर�या  जाणा� या 

वाहनांमधनू होणार�  गळती 

थांब�वणे  �कंवा �नयं��त 

कर�यात  येईल . 
● वाहतकू 

● नद�  म�ये  �ॅ�टर �ॉल� ध�ुयाचे 

टाळले जाईल. 

● खाणीकम�  कालावधीत 

कं�ाटदार खाण�या�या यो�य 

आ�ण व�ैा�नक प�धती�या सव� 
माग�दश�क सचूना व �नयमांचे 

पालन करेल. 

 

 

ज�ैवक  पया�वरण 
● रा�ी�या वेळेस िजवजतं�ुया 

जीवनमानात अडथळा होऊ 

नये या क�रता खाणीकम� 

���या फ�त �दवसा केले 

जाईल.  

● वाहतकु�दर�यान सा�ह�य 

�तरपालने झाकलेले असेल. 

● वातावरणात �वरखळणारे 

उ�सज�न �नय�ं�त कर�यासाठ� 

र��यावर पा�या�या �शडकावा 

केला जाईल.  

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 

आरो�य आ�ण सरु�ा  तसेच 

साव�ज�नक आरो�य आ�ण सरु�ा. 
 

● र��यावर �नय�मत पाणी 
�शपंडणे. 

● कामगारांना ड�ट मा�क परु�वला 
जाईल. 

● खाण �नयमांनसुार 

कम�चा� यां�या सरु�ेची काळजी 
घेतल� जाईल. 

● व�ैयक�य न�द� ठेव�या जातील. 

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 



सामािजक आ�थ�क 

पया�वरण 

● �था�नक लोकांना रोजगार �दले 

जाईल. 

● �नय�मत व�ैयक�य �श�बरे 

आयोिजत केल� जातील. 

● जवळ�या खे�यांम�ये �वकास 

कामांसाठ� �नधी उपल�ध क�न 

�दला जाईल. 

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 

 
त�ता ६ :  EMP अमंलबजावणीचा अदंाजीत खच� अदंाज 

गंुतवणकू आ�ण आवत� वा�ष�क खच� (आकड ेलाख �पयात) 

�ं.  
तपशील 

पलसोडा-अ  

भांडवल�  �कंमत प�रचालन  व  देखभाल  खच� 
1 पया�वरण  देखरेख  काय��म ०.८०  १.६०  
2 हवा �दषूण �नयं�ण ०.८०  १.५०  
3 रा�ता खच�  ०.०  १.००  

4 ह�रत प�टा �वकास आ�ण  देखभाल १.८५  ३.७०  

5. गॅ�बयन रचना १.००  ०.२०  

६ वाळूचे �नर��ण ०.३०  ०.६०  

७.  पाणी �दषूण �नयं�ण ०.५० श�ूय 
८.  आवाजाचे �दषूण �नयं�ण ०.८०  १.४०  
९.  �यावसा�यक आरो�य आ�ण सरु�ा - १.०० 

एकूण ६.०५  ११  

 
�ं.  

तपशील 
पलसोडा-ब  

भांडवल�  �कंमत प�रचालन  व  देखभाल  खच� 
1 पया�वरण  देखरेख  काय��म ०.८०  १.६०  

2 हवा �दषूण �नयं�ण ०.८०  १.५०  
3 रा�ता खच�  ०.०  १.००  

4 ह�रत प�टा �वकास आ�ण  देखभाल १.८५  ३.७०  

5. गॅ�बयन रचना १.००  ०.२०  

६ वाळूचे �नर��ण ०.३०  ०.६०  

७.  पाणी �दषूण �नयं�ण ०.५०  श�ूय 
८.  आवाजाचे �दषूण �नयं�ण ०.८०  १.४०  
९.  �यावसा�यक आरो�य आ�ण सरु�ा - १.००  



एकूण ६.०५  ११  

 
�ं.  

तपशील 
पातोडा 

भांडवल�  �कंमत प�रचालन  व  देखभाल  खच� 
1 पया�वरण  देखरेख  काय��म ०.९०  १.८०  
2 हवा �दषूण �नयं�ण ०.७५  १.६०  
3 रा�ता खच�  ०.०  १.००  

4 ह�रत प�टा �वकास आ�ण  देखभाल १.८५  ३.७०  

5. गॅ�बयन रचना १.००  ०.२०  

६ वाळूचे �नर��ण ०.३०  ०.६०  

७.  पाणी �दषूण �नयं�ण ०.५०  श�ूय 
८.  आवाजाचे �दषूण �नयं�ण ०.८०  १.५०  
९.  �यावसा�यक आरो�य आ�ण सरु�ा - १.००  

एकूण ६.१  ११.४  

 
�ं.  

तपशील 
भोटा 

भांडवल�  �कंमत प�रचालन  व  देखभाल  खच� 
1 पया�वरण  देखरेख  काय��म १.१  १.२  

2 हवा �दषूण �नयं�ण ०.५  १.०३  
3 रा�ता खच�  ०.०  ०.२०  

4 ह�रत प�टा �वकास आ�ण  देखभाल ०.१५  ०.३२  

5. गॅ�बयन रचना ०.३४  ०.४२  

६ वाळूचे �नर��ण ०.१५  ०.३२  

७.  पाणी �दषूण �नयं�ण ०.०५  श�ूय 
८.  आवाजाचे �दषूण �नयं�ण ०.०६  ०.१५  
९.  �यावसा�यक आरो�य आ�ण सरु�ा - १.२५  

एकूण २.३५  ४.८९  

 

�ं.  
तपशील 

रोट�-अ  

भांडवल�  �कंमत प�रचालन  व  देखभाल  खच� 
1 पया�वरण  देखरेख  काय��म १.१०  २.२०  

2 हवा �दषूण �नयं�ण १.२०  २.५०  
3 रा�ता खच�  ०.०  १.००  



4 ह�रत प�टा �वकास आ�ण  देखभाल २.२२५  ४.५  

5. गॅ�बयन रचना १.००  ०.२०  

६ वाळूचे �नर��ण ०.३०  ०.६० 

७.  पाणी �दषूण �नयं�ण ०.८०  श�ूय 
८.  आवाजाचे �दषूण �नयं�ण १.००  १.८०  
९.  �यावसा�यक आरो�य आ�ण सरु�ा - १.२०  

एकूण ७.६२५  १४ 

 

�ं.  
तपशील 

रोट�-ब  

भांडवल�  �कंमत प�रचालन  व  देखभाल  खच� 
1 पया�वरण  देखरेख  काय��म १.००  २.००  

2 हवा �दषूण �नयं�ण १.१०  २.२०  
3 रा�ता खच�  ०.०  १.००  
4 ह�रत प�टा �वकास आ�ण  देखभाल २.२२५  ४.५  

5. गॅ�बयन रचना १.००  ०.२०  

६ वाळूचे �नर��ण ०.३०  ०.६० 

७.  पाणी �दषूण �नयं�ण ०.८० श�ूय 
८.  आवाजाचे �दषूण �नयं�ण १.००  १.८०  
९.  �यावसा�यक आरो�य आ�ण सरु�ा - १.२०  

एकूण ७.४२५  १३.५०  

 

�ं.  
तपशील 

येर�ल  

भांडवल�  �कंमत प�रचालन  व  देखभाल  खच� 
1 पया�वरण  देखरेख  काय��म ०.९०  १.८०  

2 हवा �दषूण �नयं�ण १.००  २.००  
3 रा�ता खच�  ०.०  १.००  

4 ह�रत प�टा �वकास आ�ण  देखभाल १.८५  ३.७०  

5. गॅ�बयन रचना १.००  ०.२०  

६ वाळूचे �नर��ण ०.३०  ०.६० 

७.  पाणी �दषूण �नयं�ण ०.७०  श�ूय 
८.  आवाजाचे �दषूण �नयं�ण ०.८०  १.६०  
९.  �यावसा�यक आरो�य आ�ण सरु�ा - ०.९०  



एकूण ६.५५  ११.८  

 

�ं.  
तपशील 

बेलाड  

भांडवल�  �कंमत प�रचालन  व  देखभाल  खच� 
1 पया�वरण  देखरेख  काय��म ०.१  ०.८०  
2 हवा �दषूण �नयं�ण ०.२ ०.१०  
3 रा�ता खच�  ०.०  ०.२०  

4 ह�रत प�टा �वकास आ�ण  देखभाल ०.११  ०.२२  

5. गॅ�बयन रचना ०.२६  ०.३०  

६ वाळूचे �नर��ण ०.१२  ०.२०  

७.  पाणी �दषूण �नयं�ण ०.०३  श�ूय 
८.  आवाजाचे �दषूण �नयं�ण ०.०२  ०.०९  
९.  �यावसा�यक आरो�य आ�ण सरु�ा - ०.१५  

एकूण ०.८४  २.०६  

 

�ं.  
तपशील 

खेडगाव-अ  

भांडवल�  �कंमत प�रचालन  व  देखभाल  खच� 
1 पया�वरण  देखरेख  काय��म ०.६०  १.२०  

2 हवा �दषूण �नयं�ण ०.७०  १.५०  
3 रा�ता खच�  ०.०  १.००  

4 ह�रत प�टा �वकास आ�ण  देखभाल १.३५  २.७०  

5. गॅ�बयन रचना १.००  ०.२०  

६ वाळूचे �नर��ण ०.३०  ०.६०  

७.  पाणी �दषूण �नयं�ण ०.३५  श�ूय 
८.  आवाजाचे �दषूण �नयं�ण ०.७०  १.२०  
९.  �यावसा�यक आरो�य आ�ण सरु�ा - ०.८०  

एकूण ५.०  ९.२  

 

�ं.  
तपशील 

खेडगाव-ब  

भांडवल�  �कंमत प�रचालन  व  देखभाल  खच� 
1 पया�वरण  देखरेख  काय��म ०.६०  १.२०  



2 हवा �दषूण �नयं�ण ०.७०  १.५०  
3 रा�ता खच�  ०.०  १.००  

4 ह�रत प�टा �वकास आ�ण  देखभाल १.३५  २.७०  
5. गॅ�बयन रचना १.००  ०.२०  

६ वाळूचे �नर��ण ०.३०  ०.६०  

७.  पाणी �दषूण �नयं�ण ०.३५  श�ूय 
८.  आवाजाचे �दषूण �नयं�ण ०.७०  १.२०  
९.  �यावसा�यक आरो�य आ�ण सरु�ा - ०.८०  

एकूण ५.०  ९.२  

 

 

�ं.  
तपशील 

िजगाव  

भांडवल�  �कंमत प�रचालन  व  देखभाल  खच� 
1 पया�वरण  देखरेख  काय��म ०.३ ०.०७  

2 हवा �दषूण �नयं�ण ०.२  ०.०९  
3 रा�ता खच�  ०.०  ०.०७ 
4 ह�रत प�टा �वकास आ�ण  देखभाल ०.०६  ०.११  
5. गॅ�बयन रचना ०.०६  ०.१८  

६ वाळूचे �नर��ण ०.०५  ०.१८  

७.  पाणी �दषूण �नयं�ण ०.०३  श�ूय 
८.  आवाजाचे �दषूण �नयं�ण ०.०२  ०.०९ 
९.  �यावसा�यक आरो�य आ�ण सरु�ा - ०.०८  

एकूण ०.६६  १.५१  

 

�ं.  
तपशील 

ईसरखेड 

भांडवल�  �कंमत प�रचालन  व  देखभाल  खच� 
1 पया�वरण  देखरेख  काय��म ०.१  ०.०७  
2 हवा �दषूण �नयं�ण ०.२  ०.०९  
3 रा�ता खच�  ०.०  ०.१०  

4 ह�रत प�टा �वकास आ�ण  देखभाल ०.०५  ०.१४  

5. गॅ�बयन रचना ०.०६  ०.१८  



६ वाळूचे �नर��ण ०.०२  ०.११  

७.  पाणी �दषूण �नयं�ण ०.०३  श�ूय 
८.  आवाजाचे �दषूण �नयं�ण ०.०२  ०.०९ 
९.  �यावसा�यक आरो�य आ�ण सरु�ा - ०.०८  

एकूण ०.४८  १.५८  

 

त�ता ७: पया�वरणीय �व�लेषणासाठ� देखरेखची वेळाप� 

तपशील वारंवारता देखरेख कालावधी/ 
�टेशन 

मह�वाचा देखरेखचे �व�लेषण 

भतूलावर�ल पाणी / 
�वह�र�तील पाणी  

वषा�तनू दोनदा       - पीएच, एस एस, ट�डीएस,    
लोह, सहनशीलता, �ारता   
�लोराई�स, नाय�े�स,  
स�फेट आ�ण �लोराइ�स 

हवे�या वातावरणातील 
देखरेख  

वषा�तनू दोनदा २४ तास पीएम 10, पीएम 2.5, SOx     
आ�ण NOx 

�वनी �दषूण वषा�तनू दोनदा - डीबी (ए) आ�ण डीबी (सी)     
मधील पातळी 

काय�रत �ठकाण वषा�तनू एकदा - पीएच, वाहकता, स�फेट,   
नाय�े�स, फॉ�फे�स, �ारता   
आ�ण पोत 

 



काय�कार� सारांश (मराठ�) 
खाल�ल गावांसाठ� वाळू उ�खनन (गौण ख�नज) काय�कार� सारांश 

अ.
�ं 

वाळूघाटाचे नाव गावाचे नाव खासरा �ं. एकूण 
ल�ज 

एकूण 
उ�पादन 
�ास 

(ट�.पी.ए) 

एकूण �क�प 
खच� 

१. पणूा�  नद�वर�ल  
देऊळगाव वाळू घाट  

देऊळगाव 
वाळू घाट 

२२ त े२८,१९, १८,१५  ०.४५ ७९५ १०१४४२०/-  

२. ओलाडरेा पणूा�  नद�वर�ल  
ओलाडरेा वाळू घाट 

ओलाडरेा 
वाळू घाट 

२९७, २९८, ३५३, ३५४, 
३५५, ३५६, ३५७  

०.४१ ७२४ ९२५१००/-  

३. पणूा�  नद�वर�ल  
जांभळे�वर वाळू घाट  

जांभळे�वर 
वाळू घाट 

२२२, २२६, २२९, 
२३०,२३३, २९१ त े२९३. 

०.५२ ९१९ ११७२६४४/-  

४.  पणूा�  नद�वर�ल  
टाकल� पचं-अ वाळू घाट 

टाकल� 
पचं-अ वाळू 

घाट 

२५ त े५८ ०.३२ ५६५ ७२०९४०/-  

५.  पणूा�  नद�वर�ल  
अ�व�द-अ वाळू घाट 

अ�व�द-अ 
वाळू घाट 

५३ त े५८  ०.३०  ५३० ६७६२८०/- 

६.  पणूा�  नद�वर�ल  
अ�व�द-ड वाळू घाट 

अ�व�द-ड 
वाळू घाट 

९४, ९५ ९७, ९८, ९९  ०.३० ५३० ६७६२८०/- 

 

तालकुा:-स�ंामपरु,  िज�हा-बलुढाणा (महारा��) मधील  

खाल�ल गावांसाठ� वाळू उ�खनन (गौण ख�नज) काय�कार� सारांश 

    भाडपे�ट� वधैता :- २०२०-२०२१ (१-वष�), आ�यास कालावधी :-फे�वुार�  

पया�वरण �भाव म�ूयांकन (जनसनुावणी) 

“ब” २००६ �या ई.आय.ए सचूने�या �ेणी १ (अ) अतंग�त  

एस.ओ. 141 (ई) �दनांक 15. 01. 2016, एमओईएफ आ�ण सीसी, एसओ. 3611 (ई),  

�दनांक २५.०७.२०१८ 

 �टकाऊ वाळू उ�खनन �यव�थापन माग�दश�क त�वे 2016, खाण धोरण 2020 साठ� माग�दश�कत�वे 

 

 

 

 

 

 



 

 

१.० प�रचय : 

काय�कार� सारांश हा �क�प बलुढाणा िज�हातील स�ंामपरु तहसीलसाठ� गौण ख�नजां�या वाळू गट            
खाणीची “पया�वरण �यव�थापन योजना (EMP)” बलुढाणा िज�हा खाण काया�लय माग� वर गौण            
ख�नजां�या वाळू गट खाणीं�या मनपा�या �नयोजनासाठ� तयार कर�यात आला आहे. खाणकाम हे            
देऊळगाव वाळू घाट (०.४५ हे�टर), ओलाडरेा वाळू घाट (०.४१ हे�टर), जांभळे�वर वाळू घाट (०.५२              
हे�टर), टाकल� पचं-अ वाळू घाट (०.३२ हे�टर), अ�व�द-अ वाळू घाट (०.३० हे�टर), अ�व�द-ड             
वाळू घाट (०.३० हे�टर), गावात वाळू उपसा कर�यापरुते मया��दत आहे. ल�ज �े�ात वाळूची उ�ल��ता              
आहे, ���लगं आ�ण �फोटा�शवाय ओपनका�ट मॅ�यअुल खाण प�धतीने खाणकाम केले जात आहे. 

१.१.१ �क�प ओळख 
बलुढाणा िज��यात आढळणारा वाळू हा एक गौण ख�नज पदाथ� आहे. ��ता�वत �क�प वाळू खाण              
हा ओपकंा�ट प�धतीने देऊळगाव वाळू घाट (०.४५ हे�टर), ओलाडरेा वाळू घाट (०.४१ हे�टर),             
जांभळे�वर वाळू घाट (०.५२ हे�टर), टाकल� पचं-अ वाळू घाट (०.३२ हे�टर), अ�व�द-अ वाळू घाट              

(०.३० हे�टर),  अ�व�द-ड वाळू घाट (०.३० हे�टर), ल�ज �े�ात आहे.  
��ता�वत ल�ज ह� सरकार� जमीन असनू, सदर�ल गौण खाणीजां�या वाळू गट खाणींचे नकाशे             
एम.सी.आर २०१६ �या �नयम (१) अ�वये पी.एम.सी.पी. खाण योजना आ�ण एमसीडीआर १९८८ �या             
�नयम २३ ब अतंग�त उपसंचालक, भगूभ� व खाण सचंालनालय, �ादे�शक काया�लय, नागपरु यां�या             
काया�लया कडून  मा�यता �मळाल� आहे.  

१.१.२ �क�प ��तावाची ओळख 

त�ता  १ :  अज�दाराचे नाव व प�ा 

अज�दार 
िज�हा ख�नकम� अ�धकार�, बलुढाणा (महारा�� 

रा�य) �टेट बँक चौक रोड बलुढाणा,  
महारा��-४४३००१. 

मोब.� :- ९९६०४६४८५७  
ईमेल आयडी :-   dmobul@gmail.com 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
१.१.३ �क�पाचे �थान 

त�ता  २:  �क�प �थानाचा तपशील 

तपशील देऊळगाव  गावाचा 
तपशील 

ओलाडरेा  गावाचा 
तपशील 

जांभळे�वर 
गावाचा 
तपशील 

टाकल� पचं-अ 
गावाचा 
तपशील 

अ�व�द-अ 
गावाचा 
तपशील 

अ�व�द-ड 
गावाचा 
तपशील 

लागू 
झाले�या 
खाण 
�े�ाचे 
नाव 

पणूा� नद�वर�ल 
देऊळगाव  वाळू 

घाट 

पणूा� नद�वर�ल 
ओलाडरेा  वाळू 

घाट 

पणूा� नद�वर�ल 
जांभळे�वर  वाळू 

घाट 

पणूा� नद�वर�ल 
टाकल� पचं-अ 
वाळू घाट 

पणूा� नद�वर�ल 
अ�व�द-अ  वाळू 

घाट 

पणूा� नद�वर�ल 
अ�व�द-ड  वाळू 

घाट 

जवळचे 
गाव 

काजीखेड आ�ण  
खेळदळवी 

काजीखेड  आ�ण 
नागड 

काजीखेड  आ�ण 
खेळदळवी 

�नबंा  आ�ण 
खेळदळवी 

टाकल� पचं 
आ�ण  कु�ढेगाव 

टाकल� पचं 
आ�ण  कु�ढेगाव 

तहसील सं�ामपरु सं�ामपरु सं�ामपरु सं�ामपरु सं�ामपरु सं�ामपरु 

िज�हा बलुढाणा  बलुढाणा  बलुढाणा  बलुढाणा  बलुढाणा  बलुढाणा  

रा�य महारा�� महारा�� महारा�� महारा�� महारा�� महारा�� 

टोपोशीट 
�मांक 

५६ ब/ ९  ५६ ब/ ९  ५६ ब/ ९  ५६ ब/ ९  ५६ ब/ ९  ५६ ब/ ९  

अ�ांश 
(एन)

 

२० ० ५५’५.६१”एन २० ० ५५’३४.५०”एन २० ० ५५’२८.५५”एन २० ० ५५’२१.३६”एन २० ० ५५’२२.७२”एन २० ० ५५’१०.८४”एन 

रेखांश 
(ई) 

७६ ० ४३’११.४८”ई ७६ ० ४४’५०.१९”ई ७६ ० ४४’८.०२”ई ७६ ० ४५’३८.४६”ई ७६ ० ४६’३.२३”ई ७६ ० ४६’३१.२०”ई 

 
१.१.४ ��तावीत �क�पाची आव�यकता 



वाळू आ�ण रेती ह� सवा�त मह�वपणू� बांधकाम साम�ी आहे. देशातील पायाभतू स�ुवधां�या            

�वकासासाठ� �यांची उपल�धता स�ुनि�चत करणे आव�यक आहे. या बांधकाम सा�ह�याची गरज           
वाढतच चालल� आहे. संपणू� बलुढाणा िज�हा पणूा� खो� यात येतो. �हणनू पणूा� नद�तील हवामाना�या             
घडा मोडींमळेु संपणू� िज�हा अि�नज�य खडकाने �यापलेला आहे. बलुढाणा िज��यात पवू� तयार            
झालेले रॉक फॉम� तसेच �यवि�थत दानेदार रेती बांधकाम उ�योगास अनकूुल आहे. रेतीची मागणी व              
परुवठा यां�यात परेुशी तफावत अस�याने महारा�� सरकारला रेती उ�पादन वाढ�वणे भाग आहे.  

 

१.२ �क�प वण�न 
ल�ज आ�ण खाण ���ये बाबत: -  
�था�नक भ�ूव�ान: बलुढाणा िज�हातील बहुतांश भाग हा मेसोझोइक यगुापसनू ड�ेकन �प पासनू            
बनले�या खडकांनी �यापलेलेला असनू, अि�नज�य रचने�या बहुल आड�या लावा यात आढळतात.  

त�ता   ३  : खाणींचे आय�ुयमान व रेतीची उपल�धता (�ास म�ये) 
गावचे नाव देऊळगाव  ओलाडरेा  जांभळे�वर  टाकल� पचं-अ  अ�व�द-अ  अ�व�द-ड  

उ�खननासाठ� 
वाळूचे �माण 

(�ास) 

०.४५ ०.४१ ०.५२ ०.३२ ०.३० ०.३० 

खाणीचे 
आय�ुयमान  

१-वष� १-वष� १-वष� १-वष� १-वष� १-वष� 

 
��ता�वत काम 
खडकपणूा� नद��या खाणीत वाळूचा साठा काढ�यासाठ� ओपनका�ट मॅ�यअुल खाण प�धत वापरल�           
जाईल. 
ओपनका�ट खाणीचे काम:- 
खाणप�ट� ह� नद��या पा�ावर आहे आ�ण उपसा केलेले ख�नज दर वष� प�ुहा भ�न �नघतात. महसलू               
व वन �वभाग मं�ालय मुबंई यां�या अ�धसचूना �. ११(१ X) व १२ नसुार तसेच महारा�� शासन               
�नण�य �. गौखानी – १०/०६१५/�.�ं.२८९/ख �दनांक ०३.०१.२०१८ नसुार खाणकाम केवळ मजरू, मन�ुय            
बळा�या, कुदळ (फावडा), घमेळा / पॅन�या सहा�याने केले जाईल. 
उतखानन ���येतील ��येक च� म�ये खल�ल गो�ट�ंचा अतंभा�व असतो.  

i. ओ�हर बड�न �रम�ूहल  : ओ�हर बड�न अपे��त नाह�. �यामळेु ओ�हर बड�न काढ�याची गरज नाह�. 
ii. वाळू उ�खनन:  वाळूचे खोदकाम हे मन�ुय बळा�वारे, कुदळ, फावडा यां�या सहा�याने केले जाईल. 
iii. �ॅ�टर �ॉल� भरणे : �ॅ�टर �ॉल�चे भर�याचे काम हे मन�ुय बळा�वारे कुदळ, फावडा, व घमेले               

यां�या सहा�याने केले जाईल. 



iv. नद� पा�ा/ वाळू घाटा पासनू वाळू साठवणकू �े� पय�तची वाहतकू : खाण मालक जवळ�या              
र��यावर नद�काठ� �कंवा वाळू घाटा�या बाहेर वाळू साठवणकू �े� तयार करेल. उपसलेल� वाळू             
�ॅ�टर �ॉल��या सहा�याने वाळू घाटापासनू वाळू साठवणकू �े�  पय�त नेले जाईल. 

v. वाळू साठवणकू �े�ापासनू ते �ाहकांपय�त वाळूची वाहतकू :- वाळूची वाहतकू �ॅ�टर �ॉल�            
परवानगी यो�य �माणासह केले जाईल. 

vi. सधुारणा :-अज�दार शा��ीय प�धतीने खाणकाम करतील जेणेक�न पावसा�यात खाणी परत          
आपोआप भ�न येईल. अज�दाराकडून नद��या दतुफा� काठावर तशसे इतर मोक�या जागांवर           
व�ृारोपण केले जाईल. 

 

यां��करण �नषध: -  
खाणकाम केवळ मन�ुय बळा�या साहयाने केले जाईल, कोण�याह� �कारचे य�ं वापरले जाणार नाह�.  
  

१.३ वातावरणाचे वण�न 
पया�वरणीय देखरेखीचे काम फे�वुार�-२०२० �या �हवा�यात केले गेले. अ�यासा�या कलावधीत खाल�ल           
�व�वध प� यावरणीय घटक अ�यासलेले गेले. बेसलाइन वातावरणीय ि�थती. 

१.३.१ हवामान ि�थती 
फे�वुार� २०२० �या �हवा�यात पया�वरण देख�रख कलावधी म�ये उ�च�म तापमान ३१ �ड�ी            
सेि�सयस न�द�वले गेले, आ�ण �यनू�म तापमान २१.१ �ड�ी सेि�सयस न�द�वले गेले. �हवा�या�या            
हंगामात पवू�कडून व उ�रेकडून वारा वाहतो.  

१.३.२ सभोवताल�या हवेची गुणव�ा 
खाणकाम मन�ुय बळा�या सहा�याने केले जाईल आ�ण कोणतहे� य�ंकर�त असणा� या, ���लगं आ�ण            
�फोट घडवनू आणले जाणार नाह�. �यामळेु हवे�या गणुव�ेवर द�ुप�रणाम होणार नाह�. तशसे            
घाटातनू वाळू�या जवळ�या आगारात �कंवा इि�छत �ठकाणी वाळूचे �थानांतरण कर�यासाठ� फ�त           
�ॅ�टर-�ॉल� वापरल� जाईल. 

१.३.३. सभोवताल�या �वनीची गणुव�ा 
अ�यासा�या �े�ात आधारभतू �वनी पातळी �नि�चत कर�यासाठ� वेगवेग�या चार �ठकाणी �ाथ�मक           

सव��ण केले गेले.  �भ�न �थाना�या �वनी �तरावर�ल मा�हतीचा सारांश खाल� �दला आहे. 

�न�कष�: अ�यासा�या काळात सभोवताल�या आवाजा�या पातळीवर देखरेख ठेव�यात आल� व �तचे           

�नर��ण केले गेले. �दवस काळातील उ�च�म आवाज पातळी �हसला ब.ू येथे आढळून आल� व              

रा�ी�या वेळी कमीत कमी आढळून आल�. बेसलाइन देखरेखी�या �नकालांमधनू असे आढळले आहे क�             

सभोवताल�या �वनीची पातळी �नधा��रत मया�देम�ये आहे. 



१.३.४ पा�याची गणुव�ा 

भजूल गुणव�ा 
असे आढळून आले आहे क� भजूल नमनेु पी एच चे जे �प�या�या पा�यासाठ� �वीकारले�या              
पी एच मया�दे�या दर�यान आहेत. 
�वरघळले�या घन पदाथा�ची (ट�.डी.एस) आ�ण �व�वध भगूभा�तील नम�ुयांम�ये आढळून         
आलेल� कठोरता भारतीय �यरुो�या मानदंडानसुार �नधा��रत परवानगी�या �ेणीम�ये आहे. 
�लोराइडचे �माण मया�देम�ये आहे.  

भ-ूप�ृठ पा�याची गणुव�ा 
बायो-के�मकल ऑि�सजनची- सव� भ-ूप�ृठ पाणी नम�ुयांचे पर��ण केले असणार �यांच          
बी.ओ.डी. मया�देम�ये आहे जे अ�यतं कमी स���य �दषूण दश��वतात. सव� बी.ओ.डी म�ूये            
�नधा��रत मया�देत आहेत (<30.0 mg/L IS 10500:2012) 
रासाय�नक ऑि�सजन �डमांड (सी.ओ.डी) – तशसे सी.ओ.डी म�ूये मया�देम�ये आहेत. जे            

स���य �दषूण लोडचे �न�न पातळी दश��वतात. 
�व�लेषण आकडवेार�व�न असे �दसनू आले आहे क� सव� मापदंड �प�यायो�य पा�या�या           
�माण मया�द��या आत आहे. 

 1.3.5 माती व�ैश��ये  
गोळा केले�या माती नम�ुयांचे पी.एच म�ूये मया�दे�या �ेणीत आहेत, व स���य पदाथ� व             
जलसंधारणाची �मता मया�देत आहे, पोटा�शयम व एकूण नाय�ोजन रेती घनता दर�यान आहे. अशचे             
या सव� �व�लेषना�वारे स�ूचत कर�यात आले, या भागा�तल माती इतक� सपुीक नाह�. 
 

 

त�ता  �ं. ४ : अतंग�त �े�ातील भमूी वापर प�धती (हे�टर)  
अ.
�. 

तपशील देऊळगाव  ओलाडरेा  जांभळे�वर  

�म��स 
आज 
�े�  

 

१ 
वषा�नतंर 
�े�  

�म��स 
आज 
�े�  

 

१ वषा�नतंर 
�े�  

�म��स आज 
�े�  

 

१ वषा�न

१ वनीकरनां तग�त मातीचा वर�ल थर 
�े� 

- - - - - 

२ माती�या वर�ल थराचे साठवण - - - - - 
३ ह�रत प�टा - - - - - 



४ ओ�हरबड�न डपं - - - - - 
५ ख�नज साठा - - - - - 

६ पायाभतू सोयी (काय�शाळा , �शासन. 
इमारत  इ.) 

- - - - - 

७ खाण प�टे �े�ातील खाण र�ता - - - - - 
८ वाळू उ�खननासाठ� वापरलेले �े� ०.००० ०.४५ ०.००० ०.४१ ०.००० ०.

९ वाळू खाण आ�ण इतर वापरासाठ� 
�हिज�न ल�ज �े� 

०.४५ ०.००० ०.४१ ०.००० ०.५२ ०.०

१
० 

र�ता      

१
१ 

रे�वे - - - - - 

१
२ 

टे�लगं तलाव - - - - - 

१
३ 

सांडपाणी ���या यं�संच - - - - - 

१
४ 

ख�नज पथृ�करण 
यं�संच 

- - - - - 

१
५ 

टाउन�शप ए�रया - - - - - 

१
६ 

इतर �न�द��ट करणे - - - - - 

१
७ 

मालक� सरकार� 
नद� 

सरकार� 
नद� 

सरकार� 
नद� 

सरकार� 
नद� 

सरकार� नद� सरकार

 एकूण ०.४५ ०.४५ ०.४१ ०.४१ ०.५२ ०.
 
 
 
अ.
�. 

तपशील टाकल� पचं-अ  अ�व�द-अ  अ�व�द-ड  

�म��स 
आज 
�े�  

 

१ 
वषा�नतंर 
�े�  

�म��स 
आज 
�े�  

 

१ वषा�नतंर 
�े�  

�म��स आज 
�े�  

 

१ वषा�न



१ वनीकरनां तग�त मातीचा वर�ल थर 
�े� 

- - - - - 

२ माती�या वर�ल थराचे साठवण - - - - - 
३ ह�रत प�टा - - - - - 
४ ओ�हरबड�न डपं - - - - - 
५ ख�नज साठा - - - - - 

६ पायाभतू सोयी (काय�शाळा , �शासन. 
इमारत  इ.) 

- - - - - 

७ खाण प�टे �े�ातील खाण र�ता - - - - - 
८ वाळू उ�खननासाठ� वापरलेले �े� ०.००० ०.३२ ०.००० ०.३० ०.००० ०.

९ वाळू खाण आ�ण इतर वापरासाठ� 
�हिज�न ल�ज �े� 

०.३२ ०.००० ०.३० ०.००० ०.३० ०.०

१
० 

र�ता      

१
१ 

रे�वे - - - - - 

१
२ 

टे�लगं तलाव - - - - - 

१
३ 

सांडपाणी ���या यं�संच - - - - - 

१
४ 

ख�नज पथृ�करण 
यं�संच 

- - - - - 

१
५ 

टाउन�शप ए�रया - - - - - 

१
६ 

इतर �न�द��ट करणे - - - - - 

१
७ 

मालक� सरकार� 
नद� 

सरकार� 
नद� 

सरकार� 
नद� 

सरकार� 
नद� 

सरकार� नद� सरकार

 एकूण ०.३२ ०.३२ ०.३० ०.३० ०.३० ०.३० 

 
१.३.६ ज�ैवक पया�वरण 

वन�पती – अ�यासा�या �े�ा म�ये �ाम�ुयाने द��णी कोरडे �म��त पण�पाती जंगले आहेत आ�ण             
अ�यास �े�ावर केळी, आम , बाबळु , बेल , बोर , चदंन , जांभळू , करंज , �नम , इ. यांचे वच��व आहे. 



जीव – �ाणी - अ�यासा�या वेळी सामा�यता आदळले�या �जाती �हणजे ससा , उंद�र, भारतीय को�हे              
इ�याद�. 

अ�यासा�या काळात कोण�याह� �कारची धोकादायक �कंवा धोकादायक वन�पती आढळू शकल�          
नाह�त. 

१.३.७ लोकसं�याशा�� आ�ण सामािजक-अथ�शा�� 
२०११ �या जनगणनेनसुार, अ�यास �े�ाम�ये एकूण १२२ गावे आहेत, �यांची एकूण लोकसं�या १,३७०९२आहे.  

१.४ अपे��त पया�वरणीय �भाव आ�ण उपाययोजना  

१०.४.१  वाय ुगुणव�ेवर प�रणाम  
खाणकामांचे काम मन�ुय बळा�या सहा�याने केले जाईल �यासाठ� कोणतीह� य�ं, ���लगं व �फोटके वापरल�              
नाह�त. �हणनूच हवे�या गुणव�ेत �भाव पढणार नाह�. वाळू घाटातनू जवळ�या आगारात �कंवा इि�छत �ठकाणी              
वाळू साठ� फ�त �ॅ�टर-�ॉल� वापरल� जाईल. 
ह� अ�त�र�त रहदार� हाताळ�यासाठ� स�म प�रवहन माग� आहेत.  
उपाययोजना:  वाय ू�दषूण �नय�ंणासाठ� पढु�ल काळजी घेतल� जाईल. 

● र��यावर �नय�मतपणे पाणी �शपंडले जाईल. यामळेु धळू उ�सज�नात आणखी ७५% घट होईल.  
● वाहतकू करणा� या वाहनांना ताडप�ीने झाकलेले जाईल. र�ते कोरडे अस�यास पाणी �शपंडावे याची            

काळजी घेतल� जाईल. 
● र�ते समतल नस�यास समतल केले जातील. �यामळेु हे वाहनांचा सहज �वाह स�ुनि�चत करेल आ�ण              

गळती रोखेल. 
● ओ�हरलो�डगं कडक �न�ष�ध केले जाईल.  
● गॅस उ�सज�न रोख�यासाठ� वाहनांचे यो�य �य�ूनगं.  

र��या�या कडलेा झाड ेलावणे जवळपास�या गावांम�ये धळुीचा �भाव कमी कर�यास मदत करत.े 

१०.४.२ �वनी गुणव�ेवर प�रणामः  
वाळू उ�खननामळेु कोणताह� मह�वपणू� �वनी �नमा�ण होणार नाह� कारण सपंणू� ���या �वह�ते केले जाईल.              
केवळ �ॅ�टरमळेु थोडासा आवाज वाढेल.  
शमन उपाय : वाहनां�या गजबटामळेु �नमा�ण होणारा थोडासा �वनी यो�य देखभाल�च वाप�न व �ॅ�टर �ॉल�वर              
वेग मया�दा आणनू �वनीची मया�दा कमी केल� जाईल.  

१०.४.३ पा�या�या वातावरणावर प�रणामः 
वाळू�या खाणकामचा �वाह ���मबेड�या आत �कंवा जवळपास झा�याचा थेट प�रणाम �या �वाहा�या �ाणी व              
वन�प�त �यांचा जीवनावर होतो. नद��या खाल�या कोर�या भागात �क�प उप�म राब�व�यामळेु �क�पातील            
कोण�याह� कामकाजाचा प�रणाम पा�या�या वातावरणावर �कंवा �कनारप��यां�या व�तीवर होत नाह�.          
�क�पांम�ये कोणताह� �वाह वळ�वणे �कंवा तोडणे ��ता�वत नाह�. नद�तनू पाणी पपं कर�यासाठ� �कंवा             
भगूभा�तील पाणी उपसा कर�याबाबत देखील ��तावाची क�पना केलेल� नाह�. कमी पा�या�या �दवसात,            
��ता�वत वाळू खाणीकम� नद��या �वाहला �भा�वत करणार नाह� आ�ण �हणनूच, या �क�पामळेु प�ृठभाग             
जल�व�ान आ�ण भजूल �णाल�वर कोणताह� �वपर�त प�रणाम होणार नाह�. वाळू उ�खनना कालावधीत            



��ता�वत खाणकामा हे यो�य आ�ण व�ैा�नक प�धतीने केले जाईल तशसे �ा�ता�वक�वारा माग�दश�क त�वे             
आ�ण �नयमांचे पालन केले जाईल. 

शमन उपाय: 
वाळू नद��या म�यभागी / तळाशी आढळतात. ल�ज कालावधी दर�यान, वाळू वर�या प�ृठभागापासनू ते मया�द�त              

ल�ज �े�ातील खाणकाम मजंरू खोल�पय�त काम क�न वाढले जाईल.  

१०.४.४. भ-ूवातावरणावर प�रणाम- 
जमीन पया�वरणास: 
नद� कायदा खाणीकम� आ�ण �या अनषंुगी ���या �वारे नद� म�ये ता�परुते खांनांचे ख�डे आ�ण र�ते तयार                

होतात. या ���येत कचरा �न�म�ती होत नस�याने कचरा डपेो ची आव�यकता नाह�.  

उपाययोजना: 

● खाणी काम भजूल पातळी�या  खाल� आणले जाणार नाह�. 
● �च�लत काय�यानसुार �प�याचे पाणी, �व�ांती, �ाथ�मक उपचार बॉ�स आ�ण क�याणकार� स�ुवधा           

परुवेल. 
● कोर�या हंगामात खोदलेले �े� �हणजे पावसा�यात प�ुहा भ�न �नघेल.  
● पावसा�यात जमा झालेल� वाळू नवीन उ�खननासाठ� उपल�ध असेल. 
● कं�ाटदार महारा�� गौण ख�नज उतारा �वकास आ�ण �नयमन, २०१३ चे पालन करतील. 

१०.४.५  ज�ैवक  वातावरणावर  प�रणाम 

ज�ैवक वातावरणासाठ� अपे��त �भाव आ�ण शमन उपाय 

अदंा जीत  प�रणाम सचूक उपाय 

प�ी �कंवा सरपटणारे �ाणी इ. व�य जीवां�या 
म�ुत हालचाल�ंचा अटकाव. 

● प�यांना अतंग�त �े� ओलांडताना �यांना 

�बलकुल अटकाव केला जाणार नाह�. 

● अतंग�त �े�ात अ�न, पॉ�लथीन कचरा     

इ�याद� मळेु �ाणी प�ी आक�ष�त होतात      

�यामळेु सादर �े�ात मजरुांना अशा व�तु      

टाक�यास परवानगी �दल� जाणार नाह�.  

● पीयसूी असले�या केवळ कमी �दषूण करणा� या      

वाहनांना खाण साम�ी वाहून ने�याची परवानगी      

असेल. 

● �वनी �दषूण (�नयमन व �नय�ंण) �नयम      

२०००, सीपीसीबी�या �नयमांनसुार �दवसाची    

मया�दा (सायल�ट झोन- ५० डीबी (ए) व व        

�नवासी �े� म�ये ५५ डीबी-ए आहे      



�नय�ंण (�नयम २००० नसुार) �वनी पातळी      

कायम ठेवल� जाईल. . 

वाह�त �देशातील पया�वरणीय �णाल� तशसे 
आ��भमूीला अडथळा  

वाह�त �देशातील पया�वरणीय �णाल� �कंवा     

आ��भ�ूम  ला   कामगारां चा  �ास  होणार  नाह�त. 

�वाहा�या वर�ल व खल�ल बाज�ूया  पा�या�या 
गुणव�ेचे पर��ण करणे 

पा�या�या गणुव�ेवर होणा्या द�ुप�रणामांचे    
म�ूयांकन कर�यासाठ� दर म�ह�यातनू एकदा     

�वाहा�या वर�ल व खल�ल भागातनू पा�याची      

गणुव�ा पर��ण केल� जाईल आ�ण श�ुध पा�याची       
प�रि�थती राख�यासाठ� खाणकामांवर �नय�ंण ठेवले     
जाईल. 

 
पया�वरणीय �भाव: 
वा�ह�या�या मॉफ�लॉजीतील मो�या बदलां�वारे ज�र�पे�ा जा�त आ�ण अव�ैा�नक र�डबेड वाळू उ�खननामळेु           
जल�य आ�ण वाह�त �देशातील व�ती न�ट होत,े प�रणामी बेड खराब होणे, बेड कोरस�नगं, ि��म बेड जवळील                
पा�याचे पातळे आ�ण �वाह अि�थरता यांचा समावेश आहे. या �भावांमळेु वाह�त �देशातील आ�ण जलचर मळेु               
बायोटाचे अधोगती होऊ शकते आ�ण यामळेु पलू आ�ण इतर सरंचना खराब होऊ शकतात. सतत उतखनना मळेु                
संपणू� पातळी खराब होऊ शकत.े  
 

वाळू उ�खननामळेु अ�त�र�त वाहनांची रहदार� वाढत,े �या�या वातावरणावर नकारा�मक प�रणाम होते . �या             
�ठकाणी र�त ेवाह�त �देशाला खेद देतात.  
 

शमन उपाय:  
��ता�वत खाणकाम पवू� सां�गत�या�माणे व�ैा�नक प�धतीने केले जाईल, परंतु या गो�ट�चा ल�णीय प�रणाम             

अपे��त नाह�, तथा�प, �यास कमी कर�यासाठ� पढु�ल उपाययोजना के�या जातीलः 

१ पवू� नमतू के�या�माणे सव� ���या मन�ुय बळा�वारे राब�वल� जातील.  

२. �ाम�ुयाने �जनन काळातील िजवणावर�ल प�रणाम कमी कर�यासाठ� पावसालात कोणतहे� खाण काम केले             

जाणार नाह�.  

३. खाणकाम साइटवर वन�पती नस�यामळेु कोण�याह� वनं�पतींम�ये परेुष ेअतंर ठेवणे आव�यक नाह�. 

४. पलू, धरणे व इतर काह� सरंचना अस�यास अशा मह�वा�या रचने�या आसपास कोण�याह� खाणकाम केले               

जाणार नाह�. 

५. जलचरां�या म�ुत हालचाल�ंना बाधा पोहच ूनये �हणनू कोर�या भागावर खाणकाम केले जाईल. 

६. पा�या�या जीवनावर�ल प�रणाम कमी कर�यासाठ� पावसा�यात कोण�याह� �कारचे खाणकाम केले जाणार            

नाह�. 

७. खाणकामातनू वाळू�या वाहतकु�साठ� खाणीतनू इि�छत �ठकाणी जा�यासाठ� �ॅ�टर तनैात केले जाईल            

�यामळेु वह�त �देशातील व�तीत काह� बाधा होणार नाह�. वातावरणावर कमी प�रणाम हो�या�या ��ट�ने             

वाहतकु�साठ� �नवडल� जाईल, वाहतकु��या उ�देशाने कामावर असलेल� सव� वाहने पीयसूी �मा�णत असतील.            



खाणकाम बंद के�यावर तशसे पावसा�या�या वेळी, खराब झालेल� तट/ �कनारा भ�न/ द�ु�त कर�यात येईल ल               

आ�ण नकारा�मक �भाव कमी कर�या�या उपायोजना के�या जाईल.  

८. ल�ज �े�ात कोण�याह� �दवे लाव�यास परवानगी नाह�. 

९. प�रसरात वाळूचे ढ�ग टाक�यास परवानगी नाह�. 

१०. ल�ज �े�ात व�यजीवांचे ल� �वच�लत करणे अथवा आक�ष�त होऊ नये यासाठ� अ�न, पॉ�ल�थन कचरा 

इ�याद� टाक�यास परवानगी �दल� जाणार नाह�. 

११. �न�य�नयमम�ये अडथळा येऊ नये व�यजीवां�या मळेु �याचे ल� वेधनू घेऊ शकतील. 

१२. वह�त �देशातील र��यांवर अ�त�मण करणार नाह�त आ�ण वाळू उ�खनन वाहतकु�साठ� कोणतीह� झाड े

कापनू साफ केल� जाणार नाह�त. 

 
१०.५ उप���ध अस�याची प� यांचे �व�लेषण:  
१०.५.१ साइट पया�य-  
िजथे वाळू अि�त�वात आहे �तथे खाणी काढणे आ�थ�क���या आव�यक आहे. बाजारपेठांजवळ �कंवा वाहतकु��या             

मागा�वर खाण �थानांना �ाधा�य �दले जात.े 

 

१०.५.२ तं��ान पया�य: - 
 वाळू�या ठेवी काढ�यासाठ� कोणतहे� वकैि�पक त�ं�ान उप���ध नाह� केवळ ओपनका�ट मॅ�यअुल माय�नगं 

प�धत अवलंबल� जाईल. 
 

१०.६ पया�वरण मॉ�नटर�ंग �ो�ाम: 
�क�पा�या काया��या अमंलबजावणी दर�यान, क� ��य �दषूण �नय�ंण मडंळ व रा�य �दषूण �नय�ंण मडंळ             

महारा��चा माग�दश�क सचूनांनसुार �व�वध पया�वरणीय गुणधमा�चे नमनेु व �व�लेषण केले जाईल. हा काय��म             

राब�व�यासाठ� पया�वरण  �यव�थापन क� �थापन केला जाईल.  

 

१०.७ अ�त�र�त अ�यास 

१०.७.१ जोखीम अ�यास- कुठलाह� अपघात घडत असता सव� �थम �या�या प�रणामांचे/ जोखीम/            

�व�लेषण क�न �या अपघाताचे प�रणाम दरूवर व दरूगामी होऊ नये या क�रता जोखीम अ�यास केले जावेत.  

 

१०.७ .२ आप�ी अ�यास: - 
आग, �फोट, अचानक गॅस गळती इ�याद�मळेु उ�भवणा� या आप�काल�न प�रि�थतीची पतू� कर�यासाठ� यो�य            

आप�ी �नयोजन केले पा�हजे. भकंूप / परू यासार�या नसै�ग�क आप�ींसह आप�ी / आप�काल�न प�रि�थतीत              

अि�नशामक उपकरणे व इतर सरु�ा उपकरणे वापरासाठ� स�ज ठेवल� पा�हजेत. 

 



१०.९  पया�वरण �यव�थापन योजना  
ओपनका�ट खाण ऑपरेशनम�ये खोदाई आ�ण सा�ह�य हाताळणे �व�वध ��यांचा समावेश आहे, जे पया�वरण             

�दषूणाचे संभा�य �ोत असू शकतात. वाळू खाण ४५ �ड�ी सेि�सयस�या सव� ख��यांवर�ल �यवि�थत रचले�या              

ब�च�वारे �वक�सत केल� जाईल. धळू दडप�यासाठ� पा�याची फवारणी केल� जाईल २००० �लटर साठवणकू             

�मतचेे �वक�सत केल� जाईल. 

 

पया�वरणीय सम�या �यव�थापन उपाय अमंलबजावणी 
वाय ुवातावरण 
 

● खोदकामा�या वेळी धळू 

उ�सज�न  हो�यापासनू 

रोख�यासाठ�  �नय�मतपणे  पाणी 

�शपंड ले  जाईल. 

● ताडप�ीने झाले�या  �ॅ�टर 

�ॉल��वारे वाळू  वाहतकू केल� 

जाईल.  

● र��या�या दो�ह� बाजनेू ह�रत 

प�टा �वक�सत केला जाईल 

जो �दषूणाला शोषनू घेईल.  

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 

आवाज आ�ण कंपन ● वाळू वाहतकू करणा� या वाहनांचे 

�दषूण कमी कर�यासाठ� पढु�ल 

अट�ंवर  परवानगी  �दल� जाईल.  

● ज�ुया आ�ण  द�ु�तीची 

आवश�ता असलेला  �ॅ�टर 

�ॉल�मधनू ट��याट��याने काम 

करणे. 

● र��या�या दतुफा� ह�रत प�टा 

केल� जाईल.  

● वाळू  भरणा  करताना  �यनूतम 

आवाज  होईल अशी  काळजी 
घेतल� जाईल. 

● मजरुां �या �वण �मतवेर 

आवाजामळेु प�रणाम होऊ नये 

�हणनू  बेकहो आ�ण इयर 

�लगचा वापर केला  जाईल.  

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 



जल पया�वरण ● पावसा�यात  तसेच  परुा�या वेळी 

खाणकाम टाळले  जाईल.  

● �यामळेु खोदाई केले�या वाळू 

खाणींचे पनुभ�रण होईल.  

● नद� �वाह वळ�वला जाणार 

नाह�. 
● वाळूसाठ� वापर�या  जाणा� या 

वाहनांमधनू होणार�  गळती 

थांब�वणे  �कंवा �नयं��त 

कर�यात  येईल . 
● वाहतकू 

● नद�  म�ये  �ॅ�टर �ॉल� ध�ुयाचे 

टाळले जाईल. 

● खाणीकम�  कालावधीत 

कं�ाटदार खाण�या�या यो�य 

आ�ण व�ैा�नक प�धती�या सव� 
माग�दश�क सचूना व �नयमांचे 

पालन करेल. 

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 

 

ज�ैवक  पया�वरण 
● रा�ी�या वेळेस िजवजतं�ुया 

जीवनमानात अडथळा होऊ 

नये या क�रता खाणीकम� 

���या फ�त �दवसा केले 

जाईल.  

● वाहतकु�दर�यान सा�ह�य 

�तरपालने झाकलेले असेल. 

● वातावरणात �वरखळणारे 

उ�सज�न �नय�ं�त कर�यासाठ� 

र��यावर पा�या�या �शडकावा 

केला जाईल.  

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 

आरो�य आ�ण सरु�ा  तसेच 

साव�ज�नक आरो�य आ�ण सरु�ा. 
 

● र��यावर �नय�मत पाणी 
�शपंडणे. 

● कामगारांना ड�ट मा�क परु�वला 
जाईल. 

● खाण �नयमांनसुार 

कम�चा� यां�या सरु�ेची काळजी 
घेतल� जाईल. 

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 



● व�ैयक�य न�द� ठेव�या जातील. 

सामािजक आ�थ�क 

पया�वरण 

● �था�नक लोकांना रोजगार �दले 

जाईल. 

● �नय�मत व�ैयक�य �श�बरे 

आयोिजत केल� जातील. 

● जवळ�या खे�यांम�ये �वकास 

कामांसाठ� �नधी उपल�ध क�न 

�दला जाईल. 

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 

 
त�ता ६ :  EMP अमंलबजावणीचा अदंाजीत खच� अदंाज 

गंुतवणकू आ�ण आवत� वा�ष�क खच� (आकड ेलाख �पयात) 

�ं.  
तपशील 

देऊळगाव 

भांडवल�  �कंमत प�रचालन  व  देखभाल  खच� 
1 पया�वरण  देखरेख  काय��म ०.६० १.२ 
2 हवा �दषूण �नयं�ण ०.६० १.२ 
3 रा�ता खच�  ०.०  ०.५० 

4 ह�रत प�टा �वकास आ�ण  देखभाल १.१० १.०० 

5. गॅ�बयन रचना ०.८० १.६ 

६ वाळूचे �नर��ण ०.६० १.२ 

७.  पाणी �दषूण �नयं�ण ०.५० श�ूय 
८.  आवाजाचे �दषूण �नयं�ण ०.५० १.०० 
९.  �यावसा�यक आरो�य आ�ण सरु�ा - १.०० 

एकूण ४.७५ ८.७ 

 
�ं.  

तपशील 
ओलाडरेा 

भांडवल�  �कंमत प�रचालन  व  देखभाल  खच� 
1 पया�वरण  देखरेख  काय��म ०.६० १.२० 

2 हवा �दषूण �नयं�ण ०.७० १.४ 
3 रा�ता खच�  ०.०  ०.५० 

4 ह�रत प�टा �वकास आ�ण  देखभाल ०.७५ १.०० 

5. गॅ�बयन रचना ०.५० १.०० 

६ वाळूचे �नर��ण ०.५० ०.८० 

७.  पाणी �दषूण �नयं�ण ०.४० श�ूय 
८.  आवाजाचे �दषूण �नयं�ण ०.६० १.२ 



९.  �यावसा�यक आरो�य आ�ण सरु�ा - ०.६० 
एकूण ४.०५ ७.७ 

 
�ं.  

तपशील 
जांभळे�वर 

भांडवल�  �कंमत प�रचालन  व  देखभाल  खच� 
1 पया�वरण  देखरेख  काय��म ०.५० ०.९० 
2 हवा �दषूण �नयं�ण ०.५० ०.८० 
3 रा�ता खच�  ०.०  ०.५०  

4 ह�रत प�टा �वकास आ�ण  देखभाल १.०५ १.०० 

5. गॅ�बयन रचना ०.८० १.६ 

६ वाळूचे �नर��ण ०.५२ ०.६० 

७.  पाणी �दषूण �नयं�ण ०.४० श�ूय 
८.  आवाजाचे �दषूण �नयं�ण ०.४० ०.९० 
९.  �यावसा�यक आरो�य आ�ण सरु�ा - ०.८० 

एकूण ४.१७ ७.१ 

 
�ं.  

तपशील 
टाकल�पंच-अ 

भांडवल�  �कंमत प�रचालन  व  देखभाल  खच� 
1 पया�वरण  देखरेख  काय��म ०.५० ०.९० 

2 हवा �दषूण �नयं�ण ०.४० ०.८० 
3 रा�ता खच�  ०.०  ०.५०  

4 ह�रत प�टा �वकास आ�ण  देखभाल ०.७५ ०.८० 

5. गॅ�बयन रचना ०.२० ०.४० 

६ वाळूचे �नर��ण ०.३२ ०.६० 

७.  पाणी �दषूण �नयं�ण ०.२० श�ूय 
८.  आवाजाचे �दषूण �नयं�ण ०.३२ ०.९० 
९.  �यावसा�यक आरो�य आ�ण सरु�ा - ०.८० 

एकूण २.८४ ५.७ 

 

�ं.  
तपशील 

अ�व�द-अ 

भांडवल�  �कंमत प�रचालन  व  देखभाल  खच� 
1 पया�वरण  देखरेख  काय��म ०.५० ०.९० 

2 हवा �दषूण �नयं�ण ०.४० ०.८० 



3 रा�ता खच�  ०.०  ०.५०  

4 ह�रत प�टा �वकास आ�ण  देखभाल ०.९० ०.८० 

5. गॅ�बयन रचना ०.२० ०.४० 

६ वाळूचे �नर��ण ०.३२ ०.६० 

७.  पाणी �दषूण �नयं�ण ०.२० श�ूय 
८.  आवाजाचे �दषूण �नयं�ण ०.३० ०.९० 
९.  �यावसा�यक आरो�य आ�ण सरु�ा - ०.८० 

एकूण २.६५ ५.७ 

 

�ं.  
तपशील 

अ�व�द-ड 

भांडवल�  �कंमत प�रचालन  व  देखभाल  खच� 
1 पया�वरण  देखरेख  काय��म ०.५० ०.९० 
2 हवा �दषूण �नयं�ण ०.४० ०.८० 
3 रा�ता खच�  ०.०  ०.५०  

4 ह�रत प�टा �वकास आ�ण  देखभाल ०.९० ०.८० 

5. गॅ�बयन रचना ०.२० ०.४० 

६ वाळूचे �नर��ण ०.३२ ०.६० 

७.  पाणी �दषूण �नयं�ण ०.२० श�ूय 
८.  आवाजाचे �दषूण �नयं�ण ०.३० ०.९० 
९.  �यावसा�यक आरो�य आ�ण सरु�ा - ०.८० 

एकूण २.६५ ५.७ 

 

त�ता ७: पया�वरणीय �व�लेषणासाठ� देखरेखची वेळाप� 

तपशील वारंवारता देखरेख कालावधी/ 
�टेशन 

मह�वाचा देखरेखचे �व�लेषण 

भतूलावर�ल पाणी / 
�वह�र�तील पाणी  

वषा�तनू दोनदा       - पीएच, एस एस, ट�डीएस,    
लोह, सहनशीलता, �ारता   
�लोराई�स, नाय�े�स,  
स�फेट आ�ण �लोराइ�स 

हवे�या वातावरणातील 
देखरेख  

वषा�तनू दोनदा २४ तास पीएम 10, पीएम 2.5, SOx     
आ�ण NOx 

�वनी �दषूण वषा�तनू दोनदा - डीबी (ए) आ�ण डीबी (सी)     
मधील पातळी 



काय�रत �ठकाण वषा�तनू एकदा - पीएच, वाहकता, स�फेट,   
नाय�े�स, फॉ�फे�स, �ारता   
आ�ण पोत 

 



काय�कार� सारांश (मराठ�) 
खाल�ल गावांसाठ� वाळू उ�खनन (गौण ख�नज) काय�कार� सारांश 

अ.
�ं 

वाळूघाटाचे नाव गावाचे नाव खासरा �ं. एकूण 
ल�ज 

एकूण 
उ�पादन 
�ास 

(ट�.पी.ए) 

एकूण �क�प 
खच� 

१. पणूा�  नद�वर�ल  
बोडगाव वाळू घाट  

बोडगाव वाळू 
घाट 

१७४, त े१७६.  १.२२ २१६० २७,५६,१६०/- 

२. पणूा�  नद�वर�ल  
भोनगाव वाळू घाट 

भोनगाव 
वाळू घाट 

१,७, त े१०  १.६५  २९१५ ३७,१९,५४०/- 

 

तालकुा:-शगेाव,  िज�हा-बलुढाणा (महारा��) मधील  

खाल�ल गावांसाठ� वाळू उ�खनन (गौण ख�नज) काय�कार� सारांश 

    भाडपे�ट� वधैता :- २०२०-२०२१ (१-वष�), आ�यास कालावधी :-फे�वुार�  

पया�वरण �भाव म�ूयांकन (जनसनुावणी) 

“ब” २००६ �या ई.आय.ए सचूने�या �ेणी १ (अ) अतंग�त  

एस.ओ. 141 (ई) �दनांक 15. 01. 2016, एमओईएफ आ�ण सीसी, एसओ. 3611 (ई),  

�दनांक २५.०७.२०१८ 

 �टकाऊ वाळू उ�खनन �यव�थापन माग�दश�क त�वे 2016, खाण धोरण 2020 साठ� माग�दश�कत�वे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१.० प�रचय : 
काय�कार� सारांश हा �क�प बलुढाणा िज�हातील शगेाव तहसीलसाठ� गौण ख�नजां�या वाळू गट            
खाणीची “पया�वरण �यव�थापन योजना (EMP)” बलुढाणा िज�हा खाण काया�लय माग� वर गौण            
ख�नजां�या वाळू गट खाणीं�या मनपा�या �नयोजनासाठ� तयार कर�यात आला आहे. खाणकाम हे            



बोडगाव वाळू घाट (१.२२ हे�टर), भोनगाव वाळू घाट (१.६५ हे�टर), गावात वाळू उपसा कर�यापरुते              
मया��दत आहे. ल�ज �े�ात वाळूची उ�ल��ता आहे, ���लगं आ�ण �फोटा�शवाय ओपनका�ट मॅ�यअुल            
खाण प�धतीने खाणकाम केले जात आहे. 

१.१.१ �क�प ओळख 
बलुढाणा िज��यात आढळणारा वाळू हा एक गौण ख�नज पदाथ� आहे. ��ता�वत �क�प वाळू खाण              
हा ओपकंा�ट प�धतीने बोडगाव वाळू घाट (१.२२ हे�टर), भोनगाव वाळू घाट (१.६५ हे�टर),ल�ज             

�े�ात आहे.  
��ता�वत ल�ज ह� सरकार� जमीन असनू, सदर�ल गौण खाणीजां�या वाळू गट खाणींचे नकाशे             
एम.सी.आर २०१६ �या �नयम (१) अ�वये पी.एम.सी.पी. खाण योजना आ�ण एमसीडीआर १९८८ �या             
�नयम २३ ब अतंग�त उपसंचालक, भगूभ� व खाण सचंालनालय, �ादे�शक काया�लय, नागपरु यां�या             
काया�लया कडून  मा�यता �मळाल� आहे.  

१.१.२ �क�प ��तावाची ओळख 

त�ता  १ :  अज�दाराचे नाव व प�ा 
अज�दार 

िज�हा ख�नकम� अ�धकार�, बलुढाणा (महारा�� 
रा�य) �टेट बँक चौक रोड बलुढाणा,  

महारा��-४४३००१. 
मोब.� :- ९९६०४६४८५७  

ईमेल आयडी :-   dmobul@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
१.१.३ �क�पाचे �थान 

त�ता  २:  �क�प �थानाचा तपशील 

तपशील बोडगाव गावाचा  तपशील सावरगावतले� चांगेफल 
गावाचा  तपशील 



लागू झाले�या 
खाण �े�ाचे 
नाव 

पणूा� नद�वर�ल बोडगाव वाळू    
घाट  

पणूा� नद�वर�ल  
भोनगाव  वाळू घाट 

जवळचे गाव भोन  आ�ण  खातखेड भोन  आ�ण  खातखेड 
तहसील शगेाव शगेाव 

िज�हा बलुढाणा  बलुढाणा  
रा�य महारा�� महारा�� 
टोपोशीट �मांक ५६ ब/ ९  ५६ ब/ ९  
अ�ांश (एन)

 

२० ० ५५’१७.२६”एन २० ० ५५’९.५७”एन 

रेखांश(ई) ७६ ० ३७’५३.०५”ई ७६ ० ३७’२७.३८”ई 

 
१.१.४ ��तावीत �क�पाची आव�यकता 

वाळू आ�ण रेती ह� सवा�त मह�वपणू� बांधकाम साम�ी आहे. देशातील पायाभतू स�ुवधां�या            
�वकासासाठ� �यांची उपल�धता स�ुनि�चत करणे आव�यक आहे. या बांधकाम सा�ह�याची गरज           
वाढतच चालल� आहे. संपणू� बलुढाणा िज�हा पणूा� खो� यात येतो. �हणनू पणूा� नद�तील हवामाना�या             
घडा मोडींमळेु संपणू� िज�हा अि�नज�य खडकाने �यापलेला आहे. बलुढाणा िज��यात पवू� तयार            
झालेले रॉक फॉम� तसेच �यवि�थत दानेदार रेती बांधकाम उ�योगास अनकूुल आहे. रेतीची मागणी व              
परुवठा यां�यात परेुशी तफावत अस�याने महारा�� सरकारला रेती उ�पादन वाढ�वणे भाग आहे.  

१.२ �क�प वण�न 
ल�ज आ�ण खाण ���ये बाबत: -  
�था�नक भ�ूव�ान: बलुढाणा िज�हातील बहुतांश भाग हा मेसोझोइक यगुापसनू ड�ेकन �प पासनू            
बनले�या खडकांनी �यापलेलेला असनू, अि�नज�य रचने�या बहुल आड�या लावा यात आढळतात.  

 

त�ता   ३  : खाणींचे आय�ुयमान व रेतीची उपल�धता (�ास म�ये) 
गावचे नाव बोडगाव भोनगाव 

उ�खननासाठ� वाळूचे �माण 
(�ास) 

२१६० २९१५ 



खाणीचे आय�ुयमान  १-वष� १-वष� 

 
��ता�वत काम 
पणूा� नद��या खाणीत वाळूचा साठा काढ�यासाठ� ओपनका�ट मॅ�यअुल खाण प�धत वापरल�  जाईल. 
ओपनका�ट खाणीचे काम:- 
खाणप�ट� ह� नद��या पा�ावर आहे आ�ण उपसा केलेले ख�नज दर वष� प�ुहा भ�न �नघतात. महसलू               
व वन �वभाग मं�ालय मुबंई यां�या अ�धसचूना �. ११(१ X) व १२ नसुार तसेच महारा�� शासन               
�नण�य �. गौखानी – १०/०६१५/�.�ं.२८९/ख �दनांक ०३.०१.२०१८ नसुार खाणकाम केवळ मजरू, मन�ुय            
बळा�या, कुदळ (फावडा), घमेळा / पॅन�या सहा�याने केले जाईल. 
उतखानन ���येतील ��येक च� म�ये खल�ल गो�ट�ंचा अतंभा�व असतो.  

i. ओ�हर बड�न �रम�ूहल  : ओ�हर बड�न अपे��त नाह�. �यामळेु ओ�हर बड�न काढ�याची गरज नाह�. 
ii. वाळू उ�खनन:  वाळूचे खोदकाम हे मन�ुय बळा�वारे, कुदळ, फावडा यां�या सहा�याने केले जाईल. 
iii. �ॅ�टर �ॉल� भरणे : �ॅ�टर �ॉल�चे भर�याचे काम हे मन�ुय बळा�वारे कुदळ, फावडा, व घमेले               

यां�या सहा�याने केले जाईल. 
iv. नद� पा�ा/ वाळू घाटा पासनू वाळू साठवणकू �े� पय�तची वाहतकू : खाण मालक जवळ�या              

र��यावर नद�काठ� �कंवा वाळू घाटा�या बाहेर वाळू साठवणकू �े� तयार करेल. उपसलेल� वाळू             
�ॅ�टर �ॉल��या सहा�याने वाळू घाटापासनू वाळू साठवणकू �े�  पय�त नेले जाईल. 

v. वाळू साठवणकू �े�ापासनू ते �ाहकांपय�त वाळूची वाहतकू :- वाळूची वाहतकू �ॅ�टर �ॉल�            

परवानगीयो�य �माणासह केले जाईल. 
vi. सधुारणा :-अज�दार शा��ीय प�धतीने खाणकाम करतील जेणेक�न पावसा�यात खाणी परत          

आपोआप भ�न येईल. अज�दाराकडून नद��या दतुफा� काठावर तशसे इतर मोक�या जागांवर           
व�ृारोपण केले जाईल. 

 

यां��करण �नषध: -  
खाणकाम केवळ मन�ुय बळा�या साहयाने केले जाईल, कोण�याह� �कारचे य�ं वापरले जाणार नाह�.  
  

१.३ वातावरणाचे वण�न 
पया�वरणीय देखरेखीचे काम फे�वुार�-२०२० �या �हवा�यात केले गेले. अ�यासा�या कलावधीत खाल�ल           
�व�वध प� यावरणीय घटक अ�यासलेले गेले. बेसलाइन वातावरणीय ि�थती. 

१.३.१ हवामान ि�थती 
फे�वुार� २०२० �या �हवा�यात पया�वरण देख�रख कलावधी म�ये उ�च�म तापमान ३१ �ड�ी            
सेि�सयस न�द�वले गेले, आ�ण �यनू�म तापमान २१.१ �ड�ी सेि�सयस न�द�वले गेले. �हवा�या�या            
हंगामात पवू�कडून व उ�रेकडून वारा वाहतो.  

१.३.२ सभोवताल�या हवेची गुणव�ा 



खाणकाम मन�ुय बळा�या सहा�याने केले जाईल आ�ण कोणतहे� य�ंकर�त असणा� या, ���लगं आ�ण            
�फोट घडवनू आणले जाणार नाह�. �यामळेु हवे�या गणुव�ेवर द�ुप�रणाम होणार नाह�. तशसे            
घाटातनू वाळू�या जवळ�या आगारात �कंवा इि�छत �ठकाणी वाळूचे �थानांतरण कर�यासाठ� फ�त           
�ॅ�टर-�ॉल� वापरल� जाईल. 

१.३.३. सभोवताल�या �वनीची गणुव�ा 
अ�यासा�या �े�ात आधारभतू �वनी पातळी �नि�चत कर�यासाठ� वेगवेग�या चार �ठकाणी �ाथ�मक           

सव��ण केले गेले.  �भ�न �थाना�या �वनी �तरावर�ल मा�हतीचा सारांश खाल� �दला आहे. 

�न�कष�: अ�यासा�या काळात सभोवताल�या आवाजा�या पातळीवर देखरेख ठेव�यात आल� व �तचे           

�नर��ण केले गेले. �दवस काळातील उ�च�म आवाज पातळी �हसला ब.ू येथे आढळून आल� व              

रा�ी�या वेळी कमीत कमी आढळून आल�. बेसलाइन देखरेखी�या �नकालांमधनू असे आढळले आहे क�             

सभोवताल�या �वनीची पातळी �नधा��रत मया�देम�ये आहे. 

१.३.४ पा�याची गणुव�ा 

भजूल गुणव�ा 
असे आढळून आले आहे क� भजूल नमनेु पी एच चे जे �प�या�या पा�यासाठ� �वीकारले�या              
पी एच मया�दे�या दर�यान आहेत. 
�वरघळले�या घन पदाथा�ची (ट�.डी.एस) आ�ण �व�वध भगूभा�तील नम�ुयांम�ये आढळून         
आलेल� कठोरता भारतीय �यरुो�या मानदंडानसुार �नधा��रत परवानगी�या �ेणीम�ये आहे. 
�लोराइडचे �माण मया�देम�ये आहे.  

 

भ-ूप�ृठ पा�याची गणुव�ा 
बायो-के�मकल ऑि�सजनची- सव� भ-ूप�ृठ पाणी नम�ुयांचे पर��ण केले असणार �यांच          
बी.ओ.डी. मया�देम�ये आहे जे अ�यतं कमी स���य �दषूण दश��वतात. सव� बी.ओ.डी म�ूये            
�नधा��रत मया�देत आहेत (<30.0 mg/L IS 10500:2012) 
रासाय�नक ऑि�सजन �डमांड (सी.ओ.डी) – तशसे सी.ओ.डी म�ूये मया�देम�ये आहेत. जे            

स���य �दषूण लोडचे �न�न पातळी दश��वतात. 
�व�लेषण आकडवेार�व�न असे �दसनू आले आहे क� सव� मापदंड �प�यायो�य पा�या�या           
�माण मया�द��या आत आहे. 

 

 



 1.3.5 माती व�ैश��ये  
गोळा केले�या माती नम�ुयांचे पी.एच म�ूये मया�दे�या �ेणीत आहेत, व स���य पदाथ� व             
जलसंधारणाची �मता मया�देत आहे, पोटा�शयम व एकूण नाय�ोजन रेती घनता दर�यान आहे. अशचे             
या सव� �व�लेषना�वारे स�ूचत कर�यात आले, या भागा�तल माती इतक� सपुीक नाह�. 
 

त�ता  �ं. ४ : अतंग�त �े�ातील भमूी वापर प�धती (हे�टर)  
अ.
�. 

तपशील बोडगाव  भोनगाव  

�म��स 
आज 
�े�  

 

१ 
वषा�नतंर 
�े�  

�म��स 
आज 
�े�  

 

१ वषा�नतंर 
�े�  

१ वनीकरनां तग�त मातीचा वर�ल थर 
�े� 

- - - - 

२ माती�या वर�ल थराचे साठवण - - - - 
३ ह�रत प�टा - - - - 
४ ओ�हरबड�न डपं - - - - 
५ ख�नज साठा - - - - 

६ पायाभतू सोयी (काय�शाळा , �शासन. 
इमारत  इ.) 

- - - - 

७ खाण प�टे �े�ातील खाण र�ता - - - - 
८ वाळू उ�खननासाठ� वापरलेले �े� ०.००० १.२२ ०.००० १.६५ 

९ वाळू खाण आ�ण इतर वापरासाठ� 
�हिज�न ल�ज �े� 

१.२२ ०.००० १.६५ ०.००० 

१
० 

र�ता     

१
१ 

रे�वे - - - - 

१
२ 

टे�लगं तलाव - - - - 

१
३ 

सांडपाणी ���या यं�संच - - - - 



१
४ 

ख�नज पथृ�करण 
यं�संच 

- - - - 

१
५ 

टाउन�शप ए�रया - - - - 

१
६ 

इतर �न�द��ट करणे - - - - 

१
७ 

मालक� सरकार� 
नद� 

सरकार� 
नद� 

सरकार� 
नद� 

सरकार� 
नद� 

 एकूण १.२२ १.२२ १.६५ १.६५ 

 
 
१.३.६ ज�ैवक पया�वरण 

वन�पती – अ�यासा�या �े�ा म�ये �ाम�ुयाने द��णी कोरडे �म��त पण�पाती जंगले आहेत आ�ण             
अ�यास �े�ावर केळी, आम , बाबळु , बेल , बोर , चदंन , जांभळू , करंज , �नम , इ. यांचे वच��व आहे. 

जीव – �ाणी - अ�यासा�या वेळी सामा�यता आदळले�या �जाती �हणजे ससा , उंद�र, भारतीय को�हे              
इ�याद�. 

अ�यासा�या काळात कोण�याह� �कारची धोकादायक �कंवा धोकादायक वन�पती आढळू शकल�          
नाह�त. 

१.३.७ लोकसं�याशा�� आ�ण सामािजक-अथ�शा�� 
२०११ �या जनगणनेनसुार, अ�यास �े�ाम�ये एकूण ९० गावे आहेत, �यांची एकूण लोकसं�या १,५२,३५१ आहे.  

१.४ अपे��त पया�वरणीय �भाव आ�ण उपाययोजना  

१०.४.१  वाय ुगुणव�ेवर प�रणाम  
खाणकामांचे काम मन�ुय बळा�या सहा�याने केले जाईल �यासाठ� कोणतीह� य�ं, ���लगं व �फोटके वापरल�              
नाह�त. �हणनूच हवे�या गुणव�ेत �भाव पढणार नाह�. वाळू घाटातनू जवळ�या आगारात �कंवा इि�छत �ठकाणी              
वाळू साठ� फ�त �ॅ�टर-�ॉल� वापरल� जाईल. 
ह� अ�त�र�त रहदार� हाताळ�यासाठ� स�म प�रवहन माग� आहेत.  
उपाययोजना:  वाय ू�दषूण �नय�ंणासाठ� पढु�ल काळजी घेतल� जाईल. 

● र��यावर �नय�मतपणे पाणी �शपंडले जाईल. यामळेु धळू उ�सज�नात आणखी ७५% घट होईल.  
● वाहतकू करणा� या वाहनांना ताडप�ीने झाकलेले जाईल. र�ते कोरडे अस�यास पाणी �शपंडावे याची            

काळजी घेतल� जाईल. 
● र�ते समतल नस�यास समतल केले जातील. �यामळेु हे वाहनांचा सहज �वाह स�ुनि�चत करेल आ�ण              

गळती रोखेल. 
● ओ�हरलो�डगं कडक �न�ष�ध केले जाईल.  



● गॅस उ�सज�न रोख�यासाठ� वाहनांचे यो�य �य�ूनगं.  
र��या�या कडलेा झाड ेलावणे जवळपास�या गावांम�ये धळुीचा �भाव कमी कर�यास मदत करत.े 

१०.४.२ �वनी गुणव�ेवर प�रणामः  
वाळू उ�खननामळेु कोणताह� मह�वपणू� �वनी �नमा�ण होणार नाह� कारण सपंणू� ���या �वह�ते केले जाईल.              
केवळ �ॅ�टरमळेु थोडासा आवाज वाढेल.  
शमन उपाय : वाहनां�या गजबटामळेु �नमा�ण होणारा थोडासा �वनी यो�य देखभाल�च वाप�न व �ॅ�टर �ॉल�वर              
वेग मया�दा आणनू �वनीची मया�दा कमी केल� जाईल.  

१०.४.३ पा�या�या वातावरणावर प�रणामः 
वाळू�या खाणकामचा �वाह ���मबेड�या आत �कंवा जवळपास झा�याचा थेट प�रणाम �या �वाहा�या �ाणी व              
वन�प�त �यांचा जीवनावर होतो. नद��या खाल�या कोर�या भागात �क�प उप�म राब�व�यामळेु �क�पातील            
कोण�याह� कामकाजाचा प�रणाम पा�या�या वातावरणावर �कंवा �कनारप��यां�या व�तीवर होत नाह�.          
�क�पांम�ये कोणताह� �वाह वळ�वणे �कंवा तोडणे ��ता�वत नाह�. नद�तनू पाणी पपं कर�यासाठ� �कंवा             
भगूभा�तील पाणी उपसा कर�याबाबत देखील ��तावाची क�पना केलेल� नाह�. कमी पा�या�या �दवसात,            
��ता�वत वाळू खाणीकम� नद��या �वाहला �भा�वत करणार नाह� आ�ण �हणनूच, या �क�पामळेु प�ृठभाग             
जल�व�ान आ�ण भजूल �णाल�वर कोणताह� �वपर�त प�रणाम होणार नाह�. वाळू उ�खनना कालावधीत            
��ता�वत खाणकामा हे यो�य आ�ण व�ैा�नक प�धतीने केले जाईल तशसे �ा�ता�वक�वारा माग�दश�क त�वे             
आ�ण �नयमांचे पालन केले जाईल. 

शमन उपाय: 
वाळू नद��या म�यभागी / तळाशी आढळतात. ल�ज कालावधी दर�यान, वाळू वर�या प�ृठभागापासनू ते मया�द�त              

ल�ज �े�ातील खाणकाम मजंरू खोल�पय�त काम क�न वाढले जाईल.  

१०.४.४. भ-ूवातावरणावर प�रणाम- 
जमीन पया�वरणास: 
नद� कायदा खाणीकम� आ�ण �या अनषंुगी ���या �वारे नद� म�ये ता�परुते खांनांचे ख�डे आ�ण र�ते तयार                

होतात. या ���येत कचरा �न�म�ती होत नस�याने कचरा डपेो ची आव�यकता नाह�.  

उपाययोजना: 

● खाणी काम भजूल पातळी�या  खाल� आणले जाणार नाह�. 
● �च�लत काय�यानसुार �प�याचे पाणी, �व�ांती, �ाथ�मक उपचार बॉ�स आ�ण क�याणकार� स�ुवधा           

परुवेल. 
● कोर�या हंगामात खोदलेले �े� �हणजे पावसा�यात प�ुहा भ�न �नघेल.  
● पावसा�यात जमा झालेल� वाळू नवीन उ�खननासाठ� उपल�ध असेल. 
● कं�ाटदार महारा�� गौण ख�नज उतारा �वकास आ�ण �नयमन, २०१३ चे पालन करतील. 

१०.४.५  ज�ैवक  वातावरणावर  प�रणाम 

ज�ैवक वातावरणासाठ� अपे��त �भाव आ�ण शमन उपाय 



अदंा जीत  प�रणाम सचूक उपाय 

प�ी �कंवा सरपटणारे �ाणी इ. व�य जीवां�या 
म�ुत हालचाल�ंचा अटकाव. 

● प�यांना अतंग�त �े� ओलांडताना �यांना 

�बलकुल अटकाव केला जाणार नाह�. 

● अतंग�त �े�ात अ�न, पॉ�लथीन कचरा     

इ�याद� मळेु �ाणी प�ी आक�ष�त होतात      

�यामळेु सादर �े�ात मजरुांना अशा व�तु      

टाक�यास परवानगी �दल� जाणार नाह�.  

● पीयसूी असले�या केवळ कमी �दषूण करणा� या      

वाहनांना खाण साम�ी वाहून ने�याची परवानगी      

असेल. 

● �वनी �दषूण (�नयमन व �नय�ंण) �नयम      

२०००, सीपीसीबी�या �नयमांनसुार �दवसाची    

मया�दा (सायल�ट झोन- ५० डीबी (ए) व व        

�नवासी �े� म�ये ५५ डीबी-ए आहे      

�नय�ंण (�नयम २००० नसुार) �वनी पातळी      

कायम ठेवल� जाईल. . 

वाह�त �देशातील पया�वरणीय �णाल� तशसे 
आ��भमूीला अडथळा  

वाह�त �देशातील पया�वरणीय �णाल� �कंवा     

आ��भ�ूम  ला   कामगारां चा  �ास  होणार  नाह�त. 

�वाहा�या वर�ल व खल�ल बाज�ूया  पा�या�या 
गुणव�ेचे पर��ण करणे 

पा�या�या गणुव�ेवर होणा्या द�ुप�रणामांचे    
म�ूयांकन कर�यासाठ� दर म�ह�यातनू एकदा     

�वाहा�या वर�ल व खल�ल भागातनू पा�याची      

गणुव�ा पर��ण केल� जाईल आ�ण श�ुध पा�याची       
प�रि�थती राख�यासाठ� खाणकामांवर �नय�ंण ठेवले     
जाईल. 

 
पया�वरणीय �भाव: 
वा�ह�या�या मॉफ�लॉजीतील मो�या बदलां�वारे ज�र�पे�ा जा�त आ�ण अव�ैा�नक र�डबेड वाळू उ�खननामळेु           
जल�य आ�ण वाह�त �देशातील व�ती न�ट होत,े प�रणामी बेड खराब होणे, बेड कोरस�नगं, ि��म बेड जवळील                
पा�याचे पातळे आ�ण �वाह अि�थरता यांचा समावेश आहे. या �भावांमळेु वाह�त �देशातील आ�ण जलचर मळेु               
बायोटाचे अधोगती होऊ शकते आ�ण यामळेु पलू आ�ण इतर सरंचना खराब होऊ शकतात. सतत उतखनना मळेु                
संपणू� पातळी खराब होऊ शकत.े  
 

वाळू उ�खननामळेु अ�त�र�त वाहनांची रहदार� वाढत,े �या�या वातावरणावर नकारा�मक प�रणाम होते . �या             
�ठकाणी र�त ेवाह�त �देशाला खेद देतात.  
 

शमन उपाय:  



��ता�वत खाणकाम पवू� सां�गत�या�माणे व�ैा�नक प�धतीने केले जाईल, परंतु या गो�ट�चा ल�णीय प�रणाम             

अपे��त नाह�, तथा�प, �यास कमी कर�यासाठ� पढु�ल उपाययोजना के�या जातीलः 

१ पवू� नमतू के�या�माणे सव� ���या मन�ुय बळा�वारे राब�वल� जातील.  

२. �ाम�ुयाने �जनन काळातील िजवणावर�ल प�रणाम कमी कर�यासाठ� पावसालात कोणतहे� खाण काम केले             

जाणार नाह�.  

३. खाणकाम साइटवर वन�पती नस�यामळेु कोण�याह� वनं�पतींम�ये परेुष ेअतंर ठेवणे आव�यक नाह�. 

४. पलू, धरणे व इतर काह� सरंचना अस�यास अशा मह�वा�या रचने�या आसपास कोण�याह� खाणकाम केले               

जाणार नाह�. 

५. जलचरां�या म�ुत हालचाल�ंना बाधा पोहच ूनये �हणनू कोर�या भागावर खाणकाम केले जाईल. 

६. पा�या�या जीवनावर�ल प�रणाम कमी कर�यासाठ� पावसा�यात कोण�याह� �कारचे खाणकाम केले जाणार            

नाह�. 

७. खाणकामातनू वाळू�या वाहतकु�साठ� खाणीतनू इि�छत �ठकाणी जा�यासाठ� �ॅ�टर तनैात केले जाईल            

�यामळेु वह�त �देशातील व�तीत काह� बाधा होणार नाह�. वातावरणावर कमी प�रणाम हो�या�या ��ट�ने             

वाहतकु�साठ� �नवडल� जाईल, वाहतकु��या उ�देशाने कामावर असलेल� सव� वाहने पीयसूी �मा�णत असतील.            

खाणकाम बंद के�यावर तशसे पावसा�या�या वेळी, खराब झालेल� तट/ �कनारा भ�न/ द�ु�त कर�यात येईल ल               

आ�ण नकारा�मक �भाव कमी कर�या�या उपायोजना के�या जाईल.  

८. ल�ज �े�ात कोण�याह� �दवे लाव�यास परवानगी नाह�. 

९. प�रसरात वाळूचे ढ�ग टाक�यास परवानगी नाह�. 

१०. ल�ज �े�ात व�यजीवांचे ल� �वच�लत करणे अथवा आक�ष�त होऊ नये यासाठ� अ�न, पॉ�ल�थन कचरा 

इ�याद� टाक�यास परवानगी �दल� जाणार नाह�. 

११. �न�य�नयमम�ये अडथळा येऊ नये व�यजीवां�या मळेु �याचे ल� वेधनू घेऊ शकतील. 

१२. वह�त �देशातील र��यांवर अ�त�मण करणार नाह�त आ�ण वाळू उ�खनन वाहतकु�साठ� कोणतीह� झाड े

कापनू साफ केल� जाणार नाह�त. 

 
१०.५ उप���ध अस�याची प� यांचे �व�लेषण:  
१०.५.१ साइट पया�य-  
िजथे वाळू अि�त�वात आहे �तथे खाणी काढणे आ�थ�क���या आव�यक आहे. बाजारपेठांजवळ �कंवा वाहतकु��या             

मागा�वर खाण �थानांना �ाधा�य �दले जात.े 

 

१०.५.२ तं��ान पया�य: - 
 वाळू�या ठेवी काढ�यासाठ� कोणतहे� वकैि�पक त�ं�ान उप���ध नाह� केवळ ओपनका�ट मॅ�यअुल माय�नगं 

प�धत अवलंबल� जाईल. 
 

१०.६ पया�वरण मॉ�नटर�ंग �ो�ाम: 



�क�पा�या काया��या अमंलबजावणी दर�यान, क� ��य �दषूण �नय�ंण मडंळ व रा�य �दषूण �नय�ंण मडंळ             

महारा��चा माग�दश�क सचूनांनसुार �व�वध पया�वरणीय गुणधमा�चे नमनेु व �व�लेषण केले जाईल. हा काय��म             

राब�व�यासाठ� पया�वरण  �यव�थापन क� �थापन केला जाईल.  

 

१०.७ अ�त�र�त अ�यास 

१०.७.१ जोखीम अ�यास- कुठलाह� अपघात घडत असता सव� �थम �या�या प�रणामांचे/ जोखीम/            

�व�लेषण क�न �या अपघाताचे प�रणाम दरूवर व दरूगामी होऊ नये या क�रता जोखीम अ�यास केले जावेत.  

 

१०.७ .२ आप�ी अ�यास: - 
आग, �फोट, अचानक गॅस गळती इ�याद�मळेु उ�भवणा� या आप�काल�न प�रि�थतीची पतू� कर�यासाठ� यो�य            

आप�ी �नयोजन केले पा�हजे. भकंूप / परू यासार�या नसै�ग�क आप�ींसह आप�ी / आप�काल�न प�रि�थतीत              

अि�नशामक उपकरणे व इतर सरु�ा उपकरणे वापरासाठ� स�ज ठेवल� पा�हजेत. 

 

१०.९  पया�वरण �यव�थापन योजना  
ओपनका�ट खाण ऑपरेशनम�ये खोदाई आ�ण सा�ह�य हाताळणे �व�वध ��यांचा समावेश आहे, जे पया�वरण             

�दषूणाचे संभा�य �ोत असू शकतात. वाळू खाण ४५ �ड�ी सेि�सयस�या सव� ख��यांवर�ल �यवि�थत रचले�या              

ब�च�वारे �वक�सत केल� जाईल. धळू दडप�यासाठ� पा�याची फवारणी केल� जाईल २००० �लटर साठवणकू             

�मतचेे �वक�सत केल� जाईल. 

 

पया�वरणीय सम�या �यव�थापन उपाय अमंलबजावणी 
वाय ुवातावरण 
 

● खोदकामा�या वेळी धळू 

उ�सज�न  हो�यापासनू 

रोख�यासाठ�  �नय�मतपणे  पाणी 

�शपंड ले  जाईल. 

● ताडप�ीने झाले�या  �ॅ�टर 

�ॉल��वारे वाळू  वाहतकू केल� 

जाईल.  

● र��या�या दो�ह� बाजनेू ह�रत 

प�टा �वक�सत केला जाईल 

जो �दषूणाला शोषनू घेईल.  

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 

आवाज आ�ण कंपन ● वाळू वाहतकू करणा� या वाहनांचे 

�दषूण कमी कर�यासाठ� पढु�ल 

अट�ंवर  परवानगी  �दल� जाईल.  

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 



● ज�ुया आ�ण  द�ु�तीची 

आवश�ता असलेला  �ॅ�टर 

�ॉल�मधनू ट��याट��याने काम 

करणे. 

● र��या�या दतुफा� ह�रत प�टा 

केल� जाईल.  

● वाळू  भरणा  करताना  �यनूतम 

आवाज  होईल अशी  काळजी 
घेतल� जाईल. 

● मजरुां �या �वण �मतवेर 

आवाजामळेु प�रणाम होऊ नये 

�हणनू  बेकहो आ�ण इयर 

�लगचा वापर केला  जाईल.  

जल पया�वरण ● पावसा�यात  तसेच  परुा�या वेळी 

खाणकाम टाळले  जाईल.  

● �यामळेु खोदाई केले�या वाळू 

खाणींचे पनुभ�रण होईल.  

● नद� �वाह वळ�वला जाणार 

नाह�. 
● वाळूसाठ� वापर�या  जाणा� या 

वाहनांमधनू होणार�  गळती 

थांब�वणे  �कंवा �नयं��त 

कर�यात  येईल . 
● वाहतकू 

● नद�  म�ये  �ॅ�टर �ॉल� ध�ुयाचे 

टाळले जाईल. 

● खाणीकम�  कालावधीत 

कं�ाटदार खाण�या�या यो�य 

आ�ण व�ैा�नक प�धती�या सव� 
माग�दश�क सचूना व �नयमांचे 

पालन करेल. 

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 

 

ज�ैवक  पया�वरण 
● रा�ी�या वेळेस िजवजतं�ुया 

जीवनमानात अडथळा होऊ 

नये या क�रता खाणीकम� 

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 



���या फ�त �दवसा केले 

जाईल.  

● वाहतकु�दर�यान सा�ह�य 

�तरपालने झाकलेले असेल. 

● वातावरणात �वरखळणारे 

उ�सज�न �नय�ं�त कर�यासाठ� 

र��यावर पा�या�या �शडकावा 

केला जाईल.  

आरो�य आ�ण सरु�ा  तसेच 

साव�ज�नक आरो�य आ�ण सरु�ा. 
 

● र��यावर �नय�मत पाणी 
�शपंडणे. 

● कामगारांना ड�ट मा�क परु�वला 
जाईल. 

● खाण �नयमांनसुार 

कम�चा� यां�या सरु�ेची काळजी 
घेतल� जाईल. 

● व�ैयक�य न�द� ठेव�या जातील. 

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 

सामािजक आ�थ�क 

पया�वरण 

● �था�नक लोकांना रोजगार �दले 

जाईल. 

● �नय�मत व�ैयक�य �श�बरे 

आयोिजत केल� जातील. 

● जवळ�या खे�यांम�ये �वकास 

कामांसाठ� �नधी उपल�ध क�न 

�दला जाईल. 

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 

 
त�ता ६ :  EMP अमंलबजावणीचा अदंाजीत खच� अदंाज 

गंुतवणकू आ�ण आवत� वा�ष�क खच� (आकड ेलाख �पयात) 

�ं.  
तपशील 

बोडगाव 

भांडवल�  �कंमत प�रचालन  व  देखभाल  खच� 
1 पया�वरण  देखरेख  काय��म ०.४० ०.८० 

2 हवा �दषूण �नयं�ण ०.५० १.०० 
3 रा�ता खच�  ०.०  ०.५० 

4 ह�रत प�टा �वकास आ�ण  देखभाल ०.६० १.२० 

5. गॅ�बयन रचना ०.५० १.०० 

६ वाळूचे �नर��ण ०.३० ०.६०  

७.  पाणी �दषूण �नयं�ण ०.५० श�ूय 
८.  आवाजाचे �दषूण �नयं�ण ०.५० १.०० 



९.  �यावसा�यक आरो�य आ�ण सरु�ा - १.०० 
एकूण ३.३ ७.१ 

 
�ं.  

तपशील 
भोनगाव  

भांडवल�  �कंमत प�रचालन  व  देखभाल  खच� 
1 पया�वरण  देखरेख  काय��म ०.३० ०.६०  
2 हवा �दषूण �नयं�ण ०.३० ०.६०  

3 रा�ता खच�  ०.०  ०.५० 

4 ह�रत प�टा �वकास आ�ण  देखभाल ०.५० १.०० 

5. गॅ�बयन रचना ०.२०  ०.४० 

६ वाळूचे �नर��ण ०.३०  ०.६०  

७.  पाणी �दषूण �नयं�ण ०.४०  श�ूय 
८.  आवाजाचे �दषूण �नयं�ण ०.४०  ०.८०  
९.  �यावसा�यक आरो�य आ�ण सरु�ा - ०.५०  

एकूण २.४  ४.१  

 
 

त�ता ७: पया�वरणीय �व�लेषणासाठ� देखरेखची वेळाप� 

तपशील वारंवारता देखरेख कालावधी/ 
�टेशन 

मह�वाचा देखरेखचे �व�लेषण 

भतूलावर�ल पाणी / 
�वह�र�तील पाणी  

वषा�तनू दोनदा       - पीएच, एस एस, ट�डीएस,    
लोह, सहनशीलता, �ारता   
�लोराई�स, नाय�े�स,  
स�फेट आ�ण �लोराइ�स 

हवे�या वातावरणातील 
देखरेख  

वषा�तनू दोनदा २४ तास पीएम 10, पीएम 2.5, SOx     
आ�ण NOx 

�वनी �दषूण वषा�तनू दोनदा - डीबी (ए) आ�ण डीबी (सी)     
मधील पातळी 

काय�रत �ठकाण वषा�तनू एकदा - पीएच, वाहकता, स�फेट,   
नाय�े�स, फॉ�फे�स, �ारता   
आ�ण पोत 

 



काय�कार� सारांश (मराठ�) 
खाल�ल गावांसाठ� वाळू उ�खनन (गौण ख�नज) काय�कार� सारांश 

अ.
�ं 

वाळूघाटाचे नाव गावाचे नाव खासरा �ं. एकूण 
ल�ज 

एकूण 
उ�पादन 
�ास 

(ट�.पी.ए) 

एकूण �क�प 
खच� 

१. �व�वगंगा नद�वर�ल  
काळेगाव वाळू घाट  

काळेगाव 
वाळू घाट 

१०० 
,६,७,३०,३६,३५,३३,३१ 

०.६० १०६० १३,५२,५६०/- 

 

तालकुा:-लोणार,  िज�हा-बलुढाणा (महारा��) मधील  

खाल�ल गावांसाठ� वाळू उ�खनन (गौण ख�नज) काय�कार� सारांश 

    भाडपे�ट� वधैता :- २०२०-२०२१ (१-वष�), आ�यास कालावधी :-फे�वुार�  

पया�वरण �भाव म�ूयांकन (जनसनुावणी) 

“ब” २००६ �या ई.आय.ए सचूने�या �ेणी १ (अ) अतंग�त  

एस.ओ. 141 (ई) �दनांक 15. 01. 2016, एमओईएफ आ�ण सीसी, एसओ. 3611 (ई),  

�दनांक २५.०७.२०१८ 

 �टकाऊ वाळू उ�खनन �यव�थापन माग�दश�क त�वे 2016, खाण धोरण 2020 साठ� माग�दश�कत�वे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१.० प�रचय : 
काय�कार� सारांश हा �क�प बलुढाणा िज�हातील मलकापरु तहसीलसाठ� गौण ख�नजां�या वाळू गट            
खाणीची “पया�वरण �यव�थापन योजना (EMP)” बलुढाणा िज�हा खाण काया�लय माग� वर गौण            
ख�नजां�या वाळू गट खाणीं�या मनपा�या �नयोजनासाठ� तयार कर�यात आला आहे. खाणकाम हे            
काळेगाव वाळू घाट (०.६० हे�टर), गावात वाळू उपसा कर�यापरुते मया��दत आहे. ल�ज �े�ात वाळूची              



उ�ल��ता आहे, ���लगं आ�ण �फोटा�शवाय ओपनका�ट मॅ�यअुल खाण प�धतीने खाणकाम केले           
जात आहे. 

१.१.१ �क�प ओळख 
बलुढाणा िज��यात आढळणारा वाळू हा एक गौण ख�नज पदाथ� आहे. ��ता�वत �क�प वाळू खाण              

हा ओपकंा�ट प�धतीने  काळेगाव वाळू घाट  (०.६० हे�टर), ल�ज �े�ात आहे.  
��ता�वत ल�ज ह� सरकार� जमीन असनू, सदर�ल गौण खाणीजां�या वाळू गट खाणींचे नकाशे             
एम.सी.आर २०१६ �या �नयम (१) अ�वये पी.एम.सी.पी. खाण योजना आ�ण एमसीडीआर १९८८ �या             
�नयम २३ ब अतंग�त उपसंचालक, भगूभ� व खाण सचंालनालय, �ादे�शक काया�लय, नागपरु यां�या             
काया�लया कडून  मा�यता �मळाल� आहे.  

१.१.२ �क�प ��तावाची ओळख 

त�ता  १ :  अज�दाराचे नाव व प�ा 
अज�दार 

िज�हा ख�नकम� अ�धकार�, बलुढाणा (महारा�� 
रा�य) �टेट बँक चौक रोड बलुढाणा,  

महारा��-४४३००१. 
मोब.� :- ९९६०४६४८५७  

ईमेल आयडी :-   dmobul@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
१.१.३ �क�पाचे �थान 

त�ता  २:  �क�प �थानाचा तपशील 

तपशील काळेगाव गावाचा  तपशील 
लागू झाले�या 
खाण �े�ाचे 
नाव 

�व�वगंगा नद�वर�ल काळेगाव   
वाळू घाट  

जवळचे गाव हरसोडा  आ�ण  सावरगाव चाहू 
तहसील मलकापरु 



िज�हा बलुढाणा  
रा�य महारा�� 
टोपोशीट �मांक ५६ ब/ ९  
अ�ांश (एन)

 

२० ० ५६’५२.२५”एन 

रेखांश(ई) ७६ ० १७’४६.५८”ई 

 
 
 
१.१.४ ��तावीत �क�पाची आव�यकता 

वाळू आ�ण रेती ह� सवा�त मह�वपणू� बांधकाम साम�ी आहे. देशातील पायाभतू स�ुवधां�या            
�वकासासाठ� �यांची उपल�धता स�ुनि�चत करणे आव�यक आहे. या बांधकाम सा�ह�याची गरज           
वाढतच चालल� आहे. संपणू� बलुढाणा िज�हा �व�वागंगा खो� यात येतो. �हणनू �व�वागंगा नद�तील            
हवामाना�या घडा मोडींमळेु संपणू� िज�हा अि�नज�य खडकाने �यापलेला आहे. बलुढाणा िज��यात           
पवू� तयार झालेले रॉक फॉम� तसेच �यवि�थत दानेदार रेती बांधकाम उ�योगास अनकूुल आहे. रेतीची              
मागणी व परुवठा यां�यात परेुशी तफावत अस�याने महारा�� सरकारला रेती उ�पादन वाढ�वणे भाग             
आहे.  

१.२ �क�प वण�न 
ल�ज आ�ण खाण ���ये बाबत: -  
�था�नक भ�ूव�ान: बलुढाणा िज�हातील बहुतांश भाग हा मेसोझोइक यगुापसनू ड�ेकन �प पासनू            
बनले�या खडकांनी �यापलेलेला असनू, अि�नज�य रचने�या बहुल आड�या लावा यात आढळतात.  

 

त�ता   ३  : खाणींचे आय�ुयमान व रेतीची उपल�धता (�ास म�ये) 
गावचे नाव काळेगाव  

उ�खननासाठ� वाळूचे �माण 
(�ास) 

१०६०  

खाणीचे आय�ुयमान  १-वष� 

 



��ता�वत काम 
�व�वागंगा नद��या खाणीत वाळूचा साठा काढ�यासाठ� ओपनका�ट मॅ�यअुल खाण प�धत वापरल�           
जाईल. 
ओपनका�ट खाणीचे काम:- 
खाणप�ट� ह� नद��या पा�ावर आहे आ�ण उपसा केलेले ख�नज दर वष� प�ुहा भ�न �नघतात. महसलू               
व वन �वभाग मं�ालय मुबंई यां�या अ�धसचूना �. ११(१ X) व १२ नसुार तसेच महारा�� शासन               
�नण�य �. गौखानी – १०/०६१५/�.�ं.२८९/ख �दनांक ०३.०१.२०१८ नसुार खाणकाम केवळ मजरू, मन�ुय            
बळा�या, कुदळ (फावडा), घमेळा / पॅन�या सहा�याने केले जाईल. 
उतखानन ���येतील ��येक च� म�ये खल�ल गो�ट�ंचा अतंभा�व असतो.  

i. ओ�हर बड�न �रम�ूहल  : ओ�हर बड�न अपे��त नाह�. �यामळेु ओ�हर बड�न काढ�याची गरज नाह�. 
ii. वाळू उ�खनन:  वाळूचे खोदकाम हे मन�ुय बळा�वारे, कुदळ, फावडा यां�या सहा�याने केले जाईल. 
iii. �ॅ�टर �ॉल� भरणे : �ॅ�टर �ॉल�चे भर�याचे काम हे मन�ुय बळा�वारे कुदळ, फावडा, व घमेले               

यां�या सहा�याने केले जाईल. 
iv. नद� पा�ा/ वाळू घाटा पासनू वाळू साठवणकू �े� पय�तची वाहतकू : खाण मालक जवळ�या              

र��यावर नद�काठ� �कंवा वाळू घाटा�या बाहेर वाळू साठवणकू �े� तयार करेल. उपसलेल� वाळू             
�ॅ�टर �ॉल��या सहा�याने वाळू घाटापासनू वाळू साठवणकू �े�  पय�त नेले जाईल. 

v. वाळू साठवणकू �े�ापासनू ते �ाहकांपय�त वाळूची वाहतकू :- वाळूची वाहतकू �ॅ�टर �ॉल�            

परवानगीयो�य �माणासह केले जाईल. 
vi. सधुारणा :-अज�दार शा��ीय प�धतीने खाणकाम करतील जेणेक�न पावसा�यात खाणी परत          

आपोआप भ�न येईल. अज�दाराकडून नद��या दतुफा� काठावर तशसे इतर मोक�या जागांवर           
व�ृारोपण केले जाईल. 

 

यां��करण �नषध: -  
खाणकाम केवळ मन�ुय बळा�या साहयाने केले जाईल, कोण�याह� �कारचे य�ं वापरले जाणार नाह�.  
  

१.३ वातावरणाचे वण�न 
पया�वरणीय देखरेखीचे काम फे�वुार�-२०२० �या �हवा�यात केले गेले. अ�यासा�या कलावधीत खाल�ल           
�व�वध प� यावरणीय घटक अ�यासलेले गेले. बेसलाइन वातावरणीय ि�थती. 

१.३.१ हवामान ि�थती 
फे�वुार� २०२० �या �हवा�यात पया�वरण देख�रख कलावधी म�ये उ�च�म तापमान ३१ �ड�ी            
सेि�सयस न�द�वले गेले, आ�ण �यनू�म तापमान २१.१ �ड�ी सेि�सयस न�द�वले गेले. �हवा�या�या            
हंगामात पवू�कडून व उ�रेकडून वारा वाहतो.  

१.३.२ सभोवताल�या हवेची गुणव�ा 
खाणकाम मन�ुय बळा�या सहा�याने केले जाईल आ�ण कोणतहे� य�ंकर�त असणा� या, ���लगं आ�ण            
�फोट घडवनू आणले जाणार नाह�. �यामळेु हवे�या गणुव�ेवर द�ुप�रणाम होणार नाह�. तशसे            



घाटातनू वाळू�या जवळ�या आगारात �कंवा इि�छत �ठकाणी वाळूचे �थानांतरण कर�यासाठ� फ�त           
�ॅ�टर-�ॉल� वापरल� जाईल. 

१.३.३. सभोवताल�या �वनीची गणुव�ा 
अ�यासा�या �े�ात आधारभतू �वनी पातळी �नि�चत कर�यासाठ� वेगवेग�या चार �ठकाणी �ाथ�मक           

सव��ण केले गेले.  �भ�न �थाना�या �वनी �तरावर�ल मा�हतीचा सारांश खाल� �दला आहे. 

�न�कष�: अ�यासा�या काळात सभोवताल�या आवाजा�या पातळीवर देखरेख ठेव�यात आल� व �तचे           

�नर��ण केले गेले. �दवस काळातील उ�च�म आवाज पातळी �हसला ब.ू येथे आढळून आल� व              

रा�ी�या वेळी कमीत कमी आढळून आल�. बेसलाइन देखरेखी�या �नकालांमधनू असे आढळले आहे क�             
सभोवताल�या �वनीची पातळी �नधा��रत मया�देम�ये आहे. 

१.३.४ पा�याची गणुव�ा 

भजूल गुणव�ा 
असे आढळून आले आहे क� भजूल नमनेु पी एच चे जे �प�या�या पा�यासाठ� �वीकारले�या              
पी एच मया�दे�या दर�यान आहेत. 
�वरघळले�या घन पदाथा�ची (ट�.डी.एस) आ�ण �व�वध भगूभा�तील नम�ुयांम�ये आढळून         
आलेल� कठोरता भारतीय �यरुो�या मानदंडानसुार �नधा��रत परवानगी�या �ेणीम�ये आहे. 
�लोराइडचे �माण मया�देम�ये आहे.  

 

भ-ूप�ृठ पा�याची गणुव�ा 
बायो-के�मकल ऑि�सजनची- सव� भ-ूप�ृठ पाणी नम�ुयांचे पर��ण केले असणार �यांच          
बी.ओ.डी. मया�देम�ये आहे जे अ�यतं कमी स���य �दषूण दश��वतात. सव� बी.ओ.डी म�ूये            
�नधा��रत मया�देत आहेत (<30.0 mg/L IS 10500:2012) 
रासाय�नक ऑि�सजन �डमांड (सी.ओ.डी) – तशसे सी.ओ.डी म�ूये मया�देम�ये आहेत. जे            

स���य �दषूण लोडचे �न�न पातळी दश��वतात. 
�व�लेषण आकडवेार�व�न असे �दसनू आले आहे क� सव� मापदंड �प�यायो�य पा�या�या           
�माण मया�द��या आत आहे. 

 1.3.5 माती व�ैश��ये  
गोळा केले�या माती नम�ुयांचे पी.एच म�ूये मया�दे�या �ेणीत आहेत, व स���य पदाथ� व             
जलसंधारणाची �मता मया�देत आहे, पोटा�शयम व एकूण नाय�ोजन रेती घनता दर�यान आहे. अशचे             
या सव� �व�लेषना�वारे स�ूचत कर�यात आले, या भागा�तल माती इतक� सपुीक नाह�. 
 



 

त�ता  �ं. ४ : अतंग�त �े�ातील भमूी वापर प�धती (हे�टर)  
अ.
�. 

तपशील काळेगाव 

�म��स आज �े�  
 

१ वषा�नतंर �े�  

१ वनीकरनां तग�त मातीचा वर�ल थर 
�े� 

- - 

२ माती�या वर�ल थराचे साठवण - - 
३ ह�रत प�टा - - 
४ ओ�हरबड�न डपं - - 
५ ख�नज साठा - - 

६ पायाभतू सोयी (काय�शाळा , �शासन. 
इमारत  इ.) 

- - 

७ खाण प�टे �े�ातील खाण र�ता - - 
८ वाळू उ�खननासाठ� वापरलेले �े� ०.००० ०.६०  

९ वाळू खाण आ�ण इतर वापरासाठ� 
�हिज�न ल�ज �े� 

०.६०  ०.००० 

१
० 

र�ता   

१
१ 

रे�वे - - 

१
२ 

टे�लगं तलाव - - 

१
३ 

सांडपाणी ���या यं�संच - - 

१
४ 

ख�नज पथृ�करण 
यं�संच 

- - 

१
५ 

टाउन�शप ए�रया - - 

१
६ 

इतर �न�द��ट करणे - - 



१
७ 

मालक� सरकार� नद� सरकार� नद� 

 एकूण ०.६०  ०.६०  

 
 
१.३.६ ज�ैवक पया�वरण 

वन�पती – अ�यासा�या �े�ा म�ये �ाम�ुयाने द��णी कोरडे �म��त पण�पाती जंगले आहेत आ�ण             
अ�यास �े�ावर केळी, आम , बाबळु , बेल , बोर , चदंन , जांभळू , करंज , �नम , इ. यांचे वच��व आहे. 

जीव – �ाणी - अ�यासा�या वेळी सामा�यता आदळले�या �जाती �हणजे ससा , उंद�र, भारतीय को�हे              
इ�याद�. 

अ�यासा�या काळात कोण�याह� �कारची धोकादायक �कंवा धोकादायक वन�पती आढळू शकल�          
नाह�त. 

१.३.७ लोकसं�याशा�� आ�ण सामािजक-अथ�शा�� 
२०११ �या जनगणनेनसुार, अ�यास �े�ाम�ये एकूण ९० गावे आहेत, �यांची एकूण लोकसं�या १,५२,३५१ आहे.  

१.४ अपे��त पया�वरणीय �भाव आ�ण उपाययोजना  

१०.४.१  वाय ुगुणव�ेवर प�रणाम  
खाणकामांचे काम मन�ुय बळा�या सहा�याने केले जाईल �यासाठ� कोणतीह� य�ं, ���लगं व �फोटके वापरल�              
नाह�त. �हणनूच हवे�या गुणव�ेत �भाव पढणार नाह�. वाळू घाटातनू जवळ�या आगारात �कंवा इि�छत �ठकाणी              
वाळू साठ� फ�त �ॅ�टर-�ॉल� वापरल� जाईल. 
ह� अ�त�र�त रहदार� हाताळ�यासाठ� स�म प�रवहन माग� आहेत.  
उपाययोजना:  वाय ू�दषूण �नय�ंणासाठ� पढु�ल काळजी घेतल� जाईल. 

● र��यावर �नय�मतपणे पाणी �शपंडले जाईल. यामळेु धळू उ�सज�नात आणखी ७५% घट होईल.  
● वाहतकू करणा� या वाहनांना ताडप�ीने झाकलेले जाईल. र�ते कोरडे अस�यास पाणी �शपंडावे याची            

काळजी घेतल� जाईल. 
● र�ते समतल नस�यास समतल केले जातील. �यामळेु हे वाहनांचा सहज �वाह स�ुनि�चत करेल आ�ण              

गळती रोखेल. 
● ओ�हरलो�डगं कडक �न�ष�ध केले जाईल.  
● गॅस उ�सज�न रोख�यासाठ� वाहनांचे यो�य �य�ूनगं.  

र��या�या कडलेा झाड ेलावणे जवळपास�या गावांम�ये धळुीचा �भाव कमी कर�यास मदत करत.े 

१०.४.२ �वनी गुणव�ेवर प�रणामः  
वाळू उ�खननामळेु कोणताह� मह�वपणू� �वनी �नमा�ण होणार नाह� कारण सपंणू� ���या �वह�ते केले जाईल.              
केवळ �ॅ�टरमळेु थोडासा आवाज वाढेल.  



शमन उपाय : वाहनां�या गजबटामळेु �नमा�ण होणारा थोडासा �वनी यो�य देखभाल�च वाप�न व �ॅ�टर �ॉल�वर              
वेग मया�दा आणनू �वनीची मया�दा कमी केल� जाईल.  

१०.४.३ पा�या�या वातावरणावर प�रणामः 
वाळू�या खाणकामचा �वाह ���मबेड�या आत �कंवा जवळपास झा�याचा थेट प�रणाम �या �वाहा�या �ाणी व              
वन�प�त �यांचा जीवनावर होतो. नद��या खाल�या कोर�या भागात �क�प उप�म राब�व�यामळेु �क�पातील            
कोण�याह� कामकाजाचा प�रणाम पा�या�या वातावरणावर �कंवा �कनारप��यां�या व�तीवर होत नाह�.          
�क�पांम�ये कोणताह� �वाह वळ�वणे �कंवा तोडणे ��ता�वत नाह�. नद�तनू पाणी पपं कर�यासाठ� �कंवा             
भगूभा�तील पाणी उपसा कर�याबाबत देखील ��तावाची क�पना केलेल� नाह�. कमी पा�या�या �दवसात,            
��ता�वत वाळू खाणीकम� नद��या �वाहला �भा�वत करणार नाह� आ�ण �हणनूच, या �क�पामळेु प�ृठभाग             
जल�व�ान आ�ण भजूल �णाल�वर कोणताह� �वपर�त प�रणाम होणार नाह�. वाळू उ�खनना कालावधीत            
��ता�वत खाणकामा हे यो�य आ�ण व�ैा�नक प�धतीने केले जाईल तशसे �ा�ता�वक�वारा माग�दश�क त�वे             
आ�ण �नयमांचे पालन केले जाईल. 

शमन उपाय: 
वाळू नद��या म�यभागी / तळाशी आढळतात. ल�ज कालावधी दर�यान, वाळू वर�या प�ृठभागापासनू ते मया�द�त              

ल�ज �े�ातील खाणकाम मजंरू खोल�पय�त काम क�न वाढले जाईल.  

१०.४.४. भ-ूवातावरणावर प�रणाम- 
जमीन पया�वरणास: 
नद� कायदा खाणीकम� आ�ण �या अनषंुगी ���या �वारे नद� म�ये ता�परुते खांनांचे ख�डे आ�ण र�ते तयार                

होतात. या ���येत कचरा �न�म�ती होत नस�याने कचरा डपेो ची आव�यकता नाह�.  

उपाययोजना: 

● खाणी काम भजूल पातळी�या  खाल� आणले जाणार नाह�. 
● �च�लत काय�यानसुार �प�याचे पाणी, �व�ांती, �ाथ�मक उपचार बॉ�स आ�ण क�याणकार� स�ुवधा           

परुवेल. 
● कोर�या हंगामात खोदलेले �े� �हणजे पावसा�यात प�ुहा भ�न �नघेल.  
● पावसा�यात जमा झालेल� वाळू नवीन उ�खननासाठ� उपल�ध असेल. 
● कं�ाटदार महारा�� गौण ख�नज उतारा �वकास आ�ण �नयमन, २०१३ चे पालन करतील. 

१०.४.५  ज�ैवक  वातावरणावर  प�रणाम 

ज�ैवक वातावरणासाठ� अपे��त �भाव आ�ण शमन उपाय 

अदंा जीत  प�रणाम सचूक उपाय 

प�ी �कंवा सरपटणारे �ाणी इ. व�य जीवां�या 
म�ुत हालचाल�ंचा अटकाव. 

● प�यांना अतंग�त �े� ओलांडताना �यांना 

�बलकुल अटकाव केला जाणार नाह�. 

● अतंग�त �े�ात अ�न, पॉ�लथीन कचरा     

इ�याद� मळेु �ाणी प�ी आक�ष�त होतात      



�यामळेु सादर �े�ात मजरुांना अशा व�तु      

टाक�यास परवानगी �दल� जाणार नाह�.  

● पीयसूी असले�या केवळ कमी �दषूण करणा� या      

वाहनांना खाण साम�ी वाहून ने�याची परवानगी      

असेल. 

● �वनी �दषूण (�नयमन व �नय�ंण) �नयम      

२०००, सीपीसीबी�या �नयमांनसुार �दवसाची    

मया�दा (सायल�ट झोन- ५० डीबी (ए) व व        

�नवासी �े� म�ये ५५ डीबी-ए आहे      

�नय�ंण (�नयम २००० नसुार) �वनी पातळी      

कायम ठेवल� जाईल. . 

वाह�त �देशातील पया�वरणीय �णाल� तशसे 
आ��भमूीला अडथळा  

वाह�त �देशातील पया�वरणीय �णाल� �कंवा     

आ��भ�ूम  ला   कामगारां चा  �ास  होणार  नाह�त. 

�वाहा�या वर�ल व खल�ल बाज�ूया  पा�या�या 
गुणव�ेचे पर��ण करणे 

पा�या�या गणुव�ेवर होणा्या द�ुप�रणामांचे    
म�ूयांकन कर�यासाठ� दर म�ह�यातनू एकदा     

�वाहा�या वर�ल व खल�ल भागातनू पा�याची      

गणुव�ा पर��ण केल� जाईल आ�ण श�ुध पा�याची       
प�रि�थती राख�यासाठ� खाणकामांवर �नय�ंण ठेवले     
जाईल. 

 
पया�वरणीय �भाव: 
वा�ह�या�या मॉफ�लॉजीतील मो�या बदलां�वारे ज�र�पे�ा जा�त आ�ण अव�ैा�नक र�डबेड वाळू उ�खननामळेु           
जल�य आ�ण वाह�त �देशातील व�ती न�ट होत,े प�रणामी बेड खराब होणे, बेड कोरस�नगं, ि��म बेड जवळील                
पा�याचे पातळे आ�ण �वाह अि�थरता यांचा समावेश आहे. या �भावांमळेु वाह�त �देशातील आ�ण जलचर मळेु               
बायोटाचे अधोगती होऊ शकते आ�ण यामळेु पलू आ�ण इतर सरंचना खराब होऊ शकतात. सतत उतखनना मळेु                
संपणू� पातळी खराब होऊ शकत.े  
 

वाळू उ�खननामळेु अ�त�र�त वाहनांची रहदार� वाढत,े �या�या वातावरणावर नकारा�मक प�रणाम होते . �या             
�ठकाणी र�त ेवाह�त �देशाला खेद देतात.  
 

शमन उपाय:  
��ता�वत खाणकाम पवू� सां�गत�या�माणे व�ैा�नक प�धतीने केले जाईल, परंतु या गो�ट�चा ल�णीय प�रणाम             

अपे��त नाह�, तथा�प, �यास कमी कर�यासाठ� पढु�ल उपाययोजना के�या जातीलः 

१ पवू� नमतू के�या�माणे सव� ���या मन�ुय बळा�वारे राब�वल� जातील.  

२. �ाम�ुयाने �जनन काळातील िजवणावर�ल प�रणाम कमी कर�यासाठ� पावसालात कोणतहे� खाण काम केले             

जाणार नाह�.  

३. खाणकाम साइटवर वन�पती नस�यामळेु कोण�याह� वनं�पतींम�ये परेुष ेअतंर ठेवणे आव�यक नाह�. 



४. पलू, धरणे व इतर काह� सरंचना अस�यास अशा मह�वा�या रचने�या आसपास कोण�याह� खाणकाम केले               

जाणार नाह�. 

५. जलचरां�या म�ुत हालचाल�ंना बाधा पोहच ूनये �हणनू कोर�या भागावर खाणकाम केले जाईल. 

६. पा�या�या जीवनावर�ल प�रणाम कमी कर�यासाठ� पावसा�यात कोण�याह� �कारचे खाणकाम केले जाणार            

नाह�. 

७. खाणकामातनू वाळू�या वाहतकु�साठ� खाणीतनू इि�छत �ठकाणी जा�यासाठ� �ॅ�टर तनैात केले जाईल            

�यामळेु वह�त �देशातील व�तीत काह� बाधा होणार नाह�. वातावरणावर कमी प�रणाम हो�या�या ��ट�ने             

वाहतकु�साठ� �नवडल� जाईल, वाहतकु��या उ�देशाने कामावर असलेल� सव� वाहने पीयसूी �मा�णत असतील.            

खाणकाम बंद के�यावर तशसे पावसा�या�या वेळी, खराब झालेल� तट/ �कनारा भ�न/ द�ु�त कर�यात येईल ल               

आ�ण नकारा�मक �भाव कमी कर�या�या उपायोजना के�या जाईल.  

८. ल�ज �े�ात कोण�याह� �दवे लाव�यास परवानगी नाह�. 

९. प�रसरात वाळूचे ढ�ग टाक�यास परवानगी नाह�. 

१०. ल�ज �े�ात व�यजीवांचे ल� �वच�लत करणे अथवा आक�ष�त होऊ नये यासाठ� अ�न, पॉ�ल�थन कचरा 

इ�याद� टाक�यास परवानगी �दल� जाणार नाह�. 

११. �न�य�नयमम�ये अडथळा येऊ नये व�यजीवां�या मळेु �याचे ल� वेधनू घेऊ शकतील. 

१२. वह�त �देशातील र��यांवर अ�त�मण करणार नाह�त आ�ण वाळू उ�खनन वाहतकु�साठ� कोणतीह� झाड े

कापनू साफ केल� जाणार नाह�त. 

 
१०.५ उप���ध अस�याची प� यांचे �व�लेषण:  
१०.५.१ साइट पया�य-  
िजथे वाळू अि�त�वात आहे �तथे खाणी काढणे आ�थ�क���या आव�यक आहे. बाजारपेठांजवळ �कंवा वाहतकु��या             

मागा�वर खाण �थानांना �ाधा�य �दले जात.े 

 

१०.५.२ तं��ान पया�य: - 
 वाळू�या ठेवी काढ�यासाठ� कोणतहे� वकैि�पक त�ं�ान उप���ध नाह� केवळ ओपनका�ट मॅ�यअुल माय�नगं 

प�धत अवलंबल� जाईल. 
 

१०.६ पया�वरण मॉ�नटर�ंग �ो�ाम: 
�क�पा�या काया��या अमंलबजावणी दर�यान, क� ��य �दषूण �नय�ंण मडंळ व रा�य �दषूण �नय�ंण मडंळ             

महारा��चा माग�दश�क सचूनांनसुार �व�वध पया�वरणीय गुणधमा�चे नमनेु व �व�लेषण केले जाईल. हा काय��म             

राब�व�यासाठ� पया�वरण  �यव�थापन क� �थापन केला जाईल.  

 

१०.७ अ�त�र�त अ�यास 



१०.७.१ जोखीम अ�यास- कुठलाह� अपघात घडत असता सव� �थम �या�या प�रणामांचे/ जोखीम/            

�व�लेषण क�न �या अपघाताचे प�रणाम दरूवर व दरूगामी होऊ नये या क�रता जोखीम अ�यास केले जावेत.  

 

१०.७ .२ आप�ी अ�यास: - 
आग, �फोट, अचानक गॅस गळती इ�याद�मळेु उ�भवणा� या आप�काल�न प�रि�थतीची पतू� कर�यासाठ� यो�य            

आप�ी �नयोजन केले पा�हजे. भकंूप / परू यासार�या नसै�ग�क आप�ींसह आप�ी / आप�काल�न प�रि�थतीत              

अि�नशामक उपकरणे व इतर सरु�ा उपकरणे वापरासाठ� स�ज ठेवल� पा�हजेत. 

 

१०.९  पया�वरण �यव�थापन योजना  
ओपनका�ट खाण ऑपरेशनम�ये खोदाई आ�ण सा�ह�य हाताळणे �व�वध ��यांचा समावेश आहे, जे पया�वरण             

�दषूणाचे संभा�य �ोत असू शकतात. वाळू खाण ४५ �ड�ी सेि�सयस�या सव� ख��यांवर�ल �यवि�थत रचले�या              

ब�च�वारे �वक�सत केल� जाईल. धळू दडप�यासाठ� पा�याची फवारणी केल� जाईल २००० �लटर साठवणकू             

�मतचेे �वक�सत केल� जाईल. 

 

पया�वरणीय सम�या �यव�थापन उपाय अमंलबजावणी 
वाय ुवातावरण 
 

● खोदकामा�या वेळी धळू 

उ�सज�न  हो�यापासनू 

रोख�यासाठ�  �नय�मतपणे  पाणी 

�शपंड ले  जाईल. 

● ताडप�ीने झाले�या  �ॅ�टर 

�ॉल��वारे वाळू  वाहतकू केल� 

जाईल.  

● र��या�या दो�ह� बाजनेू ह�रत 

प�टा �वक�सत केला जाईल 

जो �दषूणाला शोषनू घेईल.  

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 

आवाज आ�ण कंपन ● वाळू वाहतकू करणा� या वाहनांचे 

�दषूण कमी कर�यासाठ� पढु�ल 

अट�ंवर  परवानगी  �दल� जाईल.  

● ज�ुया आ�ण  द�ु�तीची 

आवश�ता असलेला  �ॅ�टर 

�ॉल�मधनू ट��याट��याने काम 

करणे. 

● र��या�या दतुफा� ह�रत प�टा 

केल� जाईल.  

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 



● वाळू  भरणा  करताना  �यनूतम 

आवाज  होईल अशी  काळजी 
घेतल� जाईल. 

● मजरुां �या �वण �मतवेर 

आवाजामळेु प�रणाम होऊ नये 

�हणनू  बेकहो आ�ण इयर 

�लगचा वापर केला  जाईल.  

जल पया�वरण ● पावसा�यात  तसेच  परुा�या वेळी 

खाणकाम टाळले  जाईल.  

● �यामळेु खोदाई केले�या वाळू 

खाणींचे पनुभ�रण होईल.  

● नद� �वाह वळ�वला जाणार 

नाह�. 
● वाळूसाठ� वापर�या  जाणा� या 

वाहनांमधनू होणार�  गळती 

थांब�वणे  �कंवा �नयं��त 

कर�यात  येईल . 
● वाहतकू 

● नद�  म�ये  �ॅ�टर �ॉल� ध�ुयाचे 

टाळले जाईल. 

● खाणीकम�  कालावधीत 

कं�ाटदार खाण�या�या यो�य 

आ�ण व�ैा�नक प�धती�या सव� 
माग�दश�क सचूना व �नयमांचे 

पालन करेल. 

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 

 

ज�ैवक  पया�वरण 
● रा�ी�या वेळेस िजवजतं�ुया 

जीवनमानात अडथळा होऊ 

नये या क�रता खाणीकम� 

���या फ�त �दवसा केले 

जाईल.  

● वाहतकु�दर�यान सा�ह�य 

�तरपालने झाकलेले असेल. 

● वातावरणात �वरखळणारे 

उ�सज�न �नय�ं�त कर�यासाठ� 

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 



र��यावर पा�या�या �शडकावा 

केला जाईल.  

आरो�य आ�ण सरु�ा  तसेच 

साव�ज�नक आरो�य आ�ण सरु�ा. 
 

● र��यावर �नय�मत पाणी 
�शपंडणे. 

● कामगारांना ड�ट मा�क परु�वला 
जाईल. 

● खाण �नयमांनसुार 

कम�चा� यां�या सरु�ेची काळजी 
घेतल� जाईल. 

● व�ैयक�य न�द� ठेव�या जातील. 

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 

सामािजक आ�थ�क 

पया�वरण 

● �था�नक लोकांना रोजगार �दले 

जाईल. 

● �नय�मत व�ैयक�य �श�बरे 

आयोिजत केल� जातील. 

● जवळ�या खे�यांम�ये �वकास 

कामांसाठ� �नधी उपल�ध क�न 

�दला जाईल. 

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 

 
त�ता ६ :  EMP अमंलबजावणीचा अदंाजीत खच� अदंाज 

गंुतवणकू आ�ण आवत� वा�ष�क खच� (आकड ेलाख �पयात) 

�ं.  
तपशील 

भमुराळा 
भांडवल�  �कंमत प�रचालन  व  देखभाल  खच� 

1 पया�वरण  देखरेख  काय��म ०.३० ०.६० 
2 हवा �दषूण �नयं�ण ०.४० ०.८० 
3 रा�ता खच�  ०.०  ०.५० 

4 ह�रत प�टा �वकास आ�ण  देखभाल ०.७५ ०.८० 

5. गॅ�बयन रचना ०.३० ०.४० 

६ वाळूचे �नर��ण ०.३० ०.६०  

७.  पाणी �दषूण �नयं�ण ०.३० श�ूय 
८.  आवाजाचे �दषूण �नयं�ण ०.३० ०.६० 
९.  �यावसा�यक आरो�य आ�ण सरु�ा - ०.४० 

एकूण २.६५ ४.७ 

 
 

त�ता ७: पया�वरणीय �व�लेषणासाठ� देखरेखची वेळाप� 



तपशील वारंवारता देखरेख कालावधी/ 
�टेशन 

मह�वाचा देखरेखचे �व�लेषण 

भतूलावर�ल पाणी / 
�वह�र�तील पाणी  

वषा�तनू दोनदा       - पीएच, एस एस, ट�डीएस,    
लोह, सहनशीलता, �ारता   
�लोराई�स, नाय�े�स,  
स�फेट आ�ण �लोराइ�स 

हवे�या वातावरणातील 
देखरेख  

वषा�तनू दोनदा २४ तास पीएम 10, पीएम 2.5, SOx     
आ�ण NOx 

�वनी �दषूण वषा�तनू दोनदा - डीबी (ए) आ�ण डीबी (सी)     
मधील पातळी 

काय�रत �ठकाण वषा�तनू एकदा - पीएच, वाहकता, स�फेट,   
नाय�े�स, फॉ�फे�स, �ारता   
आ�ण पोत 

 



काय�कार� सारांश (मराठ�) 
खाल�ल गावांसाठ� वाळू उ�खनन (गौण ख�नज) काय�कार� सारांश 

अ.
�ं 

वाळूघाटाचे नाव गावाचे नाव खासरा �ं. एकूण 
ल�ज 

एकूण 
उ�पादन 
�ास 

(ट�.पी.ए) 

एकूण �क�प 
खच� 

१. खडकपणूा�  नद�वर�ल  
भमुराळा वाळू घाट  

भमुराळा 
वाळू घाट 

४७२, ४६०, त े४६४, ४५८, 
४४९, ४४३, ४४१, ४३९, 

४३८.  

२.४० ४२४० ५४,१०,२४०/- 

२. खडकपणूा�  नद�वर�ल  
सावरगावतले� चांगेफल  

सावरगावते
ल� चांगेफल 
वाळू घाट 

चांगेफल-१३५, १३६, १३१, 
त े१३३, १२८, १२५, 

९३,९२.  

२.५०  ४४१७  ५६,३६,०९२/- 

३. खडकपणूा�  नद�वर�ल  
सावरगाव तले�-अ  

सावरगाव 
तले�-अ वाळू 

घाट 

५७,४७,४६,४५,४३,४२.  २.५० ३०९२ ३९,४५,३९२/- 

 

तालकुा:-लोणार,  िज�हा-बलुढाणा (महारा��) मधील  

खाल�ल गावांसाठ� वाळू उ�खनन (गौण ख�नज) काय�कार� सारांश 

    भाडपे�ट� वधैता :- २०२०-२०२१ (१-वष�), आ�यास कालावधी :-फे�वुार�  

पया�वरण �भाव म�ूयांकन (जनसनुावणी) 

“ब” २००६ �या ई.आय.ए सचूने�या �ेणी १ (अ) अतंग�त  

एस.ओ. 141 (ई) �दनांक 15. 01. 2016, एमओईएफ आ�ण सीसी, एसओ. 3611 (ई),  

�दनांक २५.०७.२०१८ 

 �टकाऊ वाळू उ�खनन �यव�थापन माग�दश�क त�वे 2016, खाण धोरण 2020 साठ� माग�दश�कत�वे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

१.० प�रचय : 
काय�कार� सारांश हा �क�प बलुढाणा िज�हातील लोणार तहसीलसाठ� गौण ख�नजां�या वाळू गट            
खाणीची “पया�वरण �यव�थापन योजना (EMP)” बलुढाणा िज�हा खाण काया�लय माग� वर गौण            
ख�नजां�या वाळू गट खाणीं�या मनपा�या �नयोजनासाठ� तयार कर�यात आला आहे. खाणकाम हे            
भमुराळा वाळू घाट (२.४० हे�टर), सावरगावतले� चांगेफल वाळू घाट (२.५० हे�टर), सावरगाव तले�-अ             
वाळू घाट (२.५० हे�टर), गावात वाळू उपसा कर�यापरुते मया��दत आहे. ल�ज �े�ात वाळूची             
उ�ल��ता आहे, ���लगं आ�ण �फोटा�शवाय ओपनका�ट मॅ�यअुल खाण प�धतीने खाणकाम केले           
जात आहे. 

१.१.१ �क�प ओळख 
बलुढाणा िज��यात आढळणारा वाळू हा एक गौण ख�नज पदाथ� आहे. ��ता�वत �क�प वाळू खाण              
हा ओपकंा�ट प�धतीने भमुराळा वाळू घाट (२.४० हे�टर), सावरगावतले� चांगेफल वाळू घाट (२.५०             

हे�टर), सावरगाव तले�-अ वाळू घाट  (२.५० हे�टर), ल�ज �े�ात आहे.  
��ता�वत ल�ज ह� सरकार� जमीन असनू, सदर�ल गौण खाणीजां�या वाळू गट खाणींचे नकाशे             
एम.सी.आर २०१६ �या �नयम (१) अ�वये पी.एम.सी.पी. खाण योजना आ�ण एमसीडीआर १९८८ �या             
�नयम २३ ब अतंग�त उपसंचालक, भगूभ� व खाण सचंालनालय, �ादे�शक काया�लय, नागपरु यां�या             
काया�लया कडून  मा�यता �मळाल� आहे.  

१.१.२ �क�प ��तावाची ओळख 

त�ता  १ :  अज�दाराचे नाव व प�ा 
अज�दार 

िज�हा ख�नकम� अ�धकार�, बलुढाणा (महारा�� 
रा�य) �टेट बँक चौक रोड बलुढाणा,  

महारा��-४४३००१. 
मोब.� :- ९९६०४६४८५७  

ईमेल आयडी :-   dmobul@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
१.१.३ �क�पाचे �थान 

त�ता  २:  �क�प �थानाचा तपशील 

तपशील भमुराळा गावाचा  तपशील सावरगावतले� चांगेफल 
गावाचा  तपशील 

सावरगाव तले�-अ 
गावाचा  तपशील 

लागू झाले�या 
खाण �े�ाचे 
नाव 

खडक पणूा� नद�वर�ल   
भमुराळा  वाळू घाट  

खडक पणूा� नद�वर�ल   
सावरगावतले� चांगेफल  
वाळू घाट 

खडक पणूा� नद�वर�ल   
सावरगाव तले�-अ वाळू   
घाट 

जवळचे गाव चांगेफल  आ�ण  देवखेड तांदळूवाडी  आ�ण 
देवखेड 

तांदळूवाडी  आ�ण 
देवखेड 

तहसील लोणार लोणार लोणार 

िज�हा बलुढाणा  बलुढाणा  बलुढाणा  
रा�य महारा�� महारा�� महारा�� 
टोपोशीट �मांक ५६ ब/ ९  ५६ ब/ ९  ५६ ब/ ९  
अ�ांश (एन)

 

१९ ० ५५’२४.६५”एन १९ ० ५६’२१.३७”एन १९ ० ५६’२६.२४”एन 

रेखांश(ई) ७६ ० २२’३२.५१”ई ७६ ० २०’४३.७५”ई ७६ ० २१’३५.३३”ई 

 
 
१.१.४ ��तावीत �क�पाची आव�यकता 

वाळू आ�ण रेती ह� सवा�त मह�वपणू� बांधकाम साम�ी आहे. देशातील पायाभतू स�ुवधां�या            

�वकासासाठ� �यांची उपल�धता स�ुनि�चत करणे आव�यक आहे. या बांधकाम सा�ह�याची गरज           
वाढतच चालल� आहे. संपणू� बलुढाणा िज�हा खडकपणूा� खो� यात येतो. �हणनू खडक पणूा� नद�तील             
हवामाना�या घडा मोडींमळेु संपणू� िज�हा अि�नज�य खडकाने �यापलेला आहे. बलुढाणा िज��यात           
पवू� तयार झालेले रॉक फॉम� तसेच �यवि�थत दानेदार रेती बांधकाम उ�योगास अनकूुल आहे. रेतीची              
मागणी व परुवठा यां�यात परेुशी तफावत अस�याने महारा�� सरकारला रेती उ�पादन वाढ�वणे भाग             
आहे.  



१.२ �क�प वण�न 
ल�ज आ�ण खाण ���ये बाबत: -  
�था�नक भ�ूव�ान: बलुढाणा िज�हातील बहुतांश भाग हा मेसोझोइक यगुापसनू ड�ेकन �प पासनू            
बनले�या खडकांनी �यापलेलेला असनू, अि�नज�य रचने�या बहुल आड�या लावा यात आढळतात.  

 

त�ता   ३  : खाणींचे आय�ुयमान व रेतीची उपल�धता (�ास म�ये) 
गावचे नाव भमुराळा  सावरगावतले� चांगेफल  सावरगाव तले�-अ  

उ�खननासाठ� वाळूचे �माण 
(�ास) 

४२४०  ४४१७  ३०९२ 

खाणीचे आय�ुयमान  १-वष� १-वष� १-वष� 

 
��ता�वत काम 
खडकपणूा� नद��या खाणीत वाळूचा साठा काढ�यासाठ� ओपनका�ट मॅ�यअुल खाण प�धत वापरल�           
जाईल. 
ओपनका�ट खाणीचे काम:- 
खाणप�ट� ह� नद��या पा�ावर आहे आ�ण उपसा केलेले ख�नज दर वष� प�ुहा भ�न �नघतात. महसलू               
व वन �वभाग मं�ालय मुबंई यां�या अ�धसचूना �. ११(१ X) व १२ नसुार तसेच महारा�� शासन               
�नण�य �. गौखानी – १०/०६१५/�.�ं.२८९/ख �दनांक ०३.०१.२०१८ नसुार खाणकाम केवळ मजरू, मन�ुय            
बळा�या, कुदळ (फावडा), घमेळा / पॅन�या सहा�याने केले जाईल. 
उतखानन ���येतील ��येक च� म�ये खल�ल गो�ट�ंचा अतंभा�व असतो.  

i. ओ�हर बड�न �रम�ूहल  : ओ�हर बड�न अपे��त नाह�. �यामळेु ओ�हर बड�न काढ�याची गरज नाह�. 
ii. वाळू उ�खनन:  वाळूचे खोदकाम हे मन�ुय बळा�वारे, कुदळ, फावडा यां�या सहा�याने केले जाईल. 
iii. �ॅ�टर �ॉल� भरणे : �ॅ�टर �ॉल�चे भर�याचे काम हे मन�ुय बळा�वारे कुदळ, फावडा, व घमेले               

यां�या सहा�याने केले जाईल. 
iv. नद� पा�ा/ वाळू घाटा पासनू वाळू साठवणकू �े� पय�तची वाहतकू : खाण मालक जवळ�या              

र��यावर नद�काठ� �कंवा वाळू घाटा�या बाहेर वाळू साठवणकू �े� तयार करेल. उपसलेल� वाळू             
�ॅ�टर �ॉल��या सहा�याने वाळू घाटापासनू वाळू साठवणकू �े�  पय�त नेले जाईल. 

v. वाळू साठवणकू �े�ापासनू ते �ाहकांपय�त वाळूची वाहतकू :- वाळूची वाहतकू �ॅ�टर �ॉल�            
परवानगीयो�य �माणासह केले जाईल. 

vi. सधुारणा :-अज�दार शा��ीय प�धतीने खाणकाम करतील जेणेक�न पावसा�यात खाणी परत          
आपोआप भ�न येईल. अज�दाराकडून नद��या दतुफा� काठावर तशसे इतर मोक�या जागांवर           
व�ृारोपण केले जाईल. 

 

यां��करण �नषध: -  



खाणकाम केवळ मन�ुय बळा�या साहयाने केले जाईल, कोण�याह� �कारचे य�ं वापरले जाणार नाह�.  
  

१.३ वातावरणाचे वण�न 
पया�वरणीय देखरेखीचे काम फे�वुार�-२०२० �या �हवा�यात केले गेले. अ�यासा�या कलावधीत खाल�ल           
�व�वध प� यावरणीय घटक अ�यासलेले गेले. बेसलाइन वातावरणीय ि�थती. 

१.३.१ हवामान ि�थती 
फे�वुार� २०२० �या �हवा�यात पया�वरण देख�रख कलावधी म�ये उ�च�म तापमान ३१ �ड�ी            
सेि�सयस न�द�वले गेले, आ�ण �यनू�म तापमान २१.१ �ड�ी सेि�सयस न�द�वले गेले. �हवा�या�या            
हंगामात पवू�कडून व उ�रेकडून वारा वाहतो.  

१.३.२ सभोवताल�या हवेची गुणव�ा 
खाणकाम मन�ुय बळा�या सहा�याने केले जाईल आ�ण कोणतहे� य�ंकर�त असणा� या, ���लगं आ�ण            
�फोट घडवनू आणले जाणार नाह�. �यामळेु हवे�या गणुव�ेवर द�ुप�रणाम होणार नाह�. तशसे            
घाटातनू वाळू�या जवळ�या आगारात �कंवा इि�छत �ठकाणी वाळूचे �थानांतरण कर�यासाठ� फ�त           
�ॅ�टर-�ॉल� वापरल� जाईल. 

१.३.३. सभोवताल�या �वनीची गणुव�ा 
अ�यासा�या �े�ात आधारभतू �वनी पातळी �नि�चत कर�यासाठ� वेगवेग�या चार �ठकाणी �ाथ�मक           

सव��ण केले गेले.  �भ�न �थाना�या �वनी �तरावर�ल मा�हतीचा सारांश खाल� �दला आहे. 

�न�कष�: अ�यासा�या काळात सभोवताल�या आवाजा�या पातळीवर देखरेख ठेव�यात आल� व �तचे           

�नर��ण केले गेले. �दवस काळातील उ�च�म आवाज पातळी �हसला ब.ू येथे आढळून आल� व              

रा�ी�या वेळी कमीत कमी आढळून आल�. बेसलाइन देखरेखी�या �नकालांमधनू असे आढळले आहे क�             
सभोवताल�या �वनीची पातळी �नधा��रत मया�देम�ये आहे. 

१.३.४ पा�याची गणुव�ा 

भजूल गुणव�ा 
असे आढळून आले आहे क� भजूल नमनेु पी एच चे जे �प�या�या पा�यासाठ� �वीकारले�या              
पी एच मया�दे�या दर�यान आहेत. 
�वरघळले�या घन पदाथा�ची (ट�.डी.एस) आ�ण �व�वध भगूभा�तील नम�ुयांम�ये आढळून         
आलेल� कठोरता भारतीय �यरुो�या मानदंडानसुार �नधा��रत परवानगी�या �ेणीम�ये आहे. 
�लोराइडचे �माण मया�देम�ये आहे.  

 



भ-ूप�ृठ पा�याची गणुव�ा 
बायो-के�मकल ऑि�सजनची- सव� भ-ूप�ृठ पाणी नम�ुयांचे पर��ण केले असणार �यांच          
बी.ओ.डी. मया�देम�ये आहे जे अ�यतं कमी स���य �दषूण दश��वतात. सव� बी.ओ.डी म�ूये            
�नधा��रत मया�देत आहेत (<30.0 mg/L IS 10500:2012) 
रासाय�नक ऑि�सजन �डमांड (सी.ओ.डी) – तशसे सी.ओ.डी म�ूये मया�देम�ये आहेत. जे            

स���य �दषूण लोडचे �न�न पातळी दश��वतात. 
�व�लेषण आकडवेार�व�न असे �दसनू आले आहे क� सव� मापदंड �प�यायो�य पा�या�या           
�माण मया�द��या आत आहे. 

 1.3.5 माती व�ैश��ये  
गोळा केले�या माती नम�ुयांचे पी.एच म�ूये मया�दे�या �ेणीत आहेत, व स���य पदाथ� व             
जलसंधारणाची �मता मया�देत आहे, पोटा�शयम व एकूण नाय�ोजन रेती घनता दर�यान आहे. अशचे             
या सव� �व�लेषना�वारे स�ूचत कर�यात आले, या भागा�तल माती इतक� सपुीक नाह�. 
 

 

त�ता  �ं. ४ : अतंग�त �े�ातील भमूी वापर प�धती (हे�टर)  
अ.
�. 

तपशील भमुराळा  सावरगावतले� 
चांगेफल  

सावरगाव तले�-अ

�म��स 
आज 
�े�  

 

१ 
वषा�नतंर 
�े�  

�म��स 
आज 
�े�  

 

१ वषा�नतंर 
�े�  

�म��स आज 
�े�  

 

१ वषा�न

१ वनीकरनां तग�त मातीचा वर�ल थर 
�े� 

- - - - - 

२ माती�या वर�ल थराचे साठवण - - - - - 
३ ह�रत प�टा - - - - - 
४ ओ�हरबड�न डपं - - - - - 
५ ख�नज साठा - - - - - 

६ पायाभतू सोयी (काय�शाळा , �शासन. 
इमारत  इ.) 

- - - - - 

७ खाण प�टे �े�ातील खाण र�ता - - - - - 
८ वाळू उ�खननासाठ� वापरलेले �े� ०.००० २.४० ०.००० २.५० ०.००० २.

९ वाळू खाण आ�ण इतर वापरासाठ� 
�हिज�न ल�ज �े� 

२.४० ०.००० २.५० ०.००० २.५० ०.०



१
० 

र�ता      

१
१ 

रे�वे - - - - - 

१
२ 

टे�लगं तलाव - - - - - 

१
३ 
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१.३.६ ज�ैवक पया�वरण 

वन�पती – अ�यासा�या �े�ा म�ये �ाम�ुयाने द��णी कोरडे �म��त पण�पाती जंगले आहेत आ�ण             
अ�यास �े�ावर केळी, आम , बाबळु , बेल , बोर , चदंन , जांभळू , करंज , �नम , इ. यांचे वच��व आहे. 

जीव – �ाणी - अ�यासा�या वेळी सामा�यता आदळले�या �जाती �हणजे ससा , उंद�र, भारतीय को�हे              
इ�याद�. 

अ�यासा�या काळात कोण�याह� �कारची धोकादायक �कंवा धोकादायक वन�पती आढळू शकल�          
नाह�त. 

१.३.७ लोकसं�याशा�� आ�ण सामािजक-अथ�शा�� 
२०११ �या जनगणनेनसुार, अ�यास �े�ाम�ये एकूण ९० गावे आहेत, �यांची एकूण लोकसं�या १,५२,३५१ आहे.  

१.४ अपे��त पया�वरणीय �भाव आ�ण उपाययोजना  

१०.४.१  वाय ुगुणव�ेवर प�रणाम  



खाणकामांचे काम मन�ुय बळा�या सहा�याने केले जाईल �यासाठ� कोणतीह� य�ं, ���लगं व �फोटके वापरल�              
नाह�त. �हणनूच हवे�या गुणव�ेत �भाव पढणार नाह�. वाळू घाटातनू जवळ�या आगारात �कंवा इि�छत �ठकाणी              
वाळू साठ� फ�त �ॅ�टर-�ॉल� वापरल� जाईल. 
ह� अ�त�र�त रहदार� हाताळ�यासाठ� स�म प�रवहन माग� आहेत.  
उपाययोजना:  वाय ू�दषूण �नय�ंणासाठ� पढु�ल काळजी घेतल� जाईल. 

● र��यावर �नय�मतपणे पाणी �शपंडले जाईल. यामळेु धळू उ�सज�नात आणखी ७५% घट होईल.  
● वाहतकू करणा� या वाहनांना ताडप�ीने झाकलेले जाईल. र�ते कोरडे अस�यास पाणी �शपंडावे याची            

काळजी घेतल� जाईल. 
● र�ते समतल नस�यास समतल केले जातील. �यामळेु हे वाहनांचा सहज �वाह स�ुनि�चत करेल आ�ण              

गळती रोखेल. 
● ओ�हरलो�डगं कडक �न�ष�ध केले जाईल.  
● गॅस उ�सज�न रोख�यासाठ� वाहनांचे यो�य �य�ूनगं.  

र��या�या कडलेा झाड ेलावणे जवळपास�या गावांम�ये धळुीचा �भाव कमी कर�यास मदत करत.े 

१०.४.२ �वनी गुणव�ेवर प�रणामः  
वाळू उ�खननामळेु कोणताह� मह�वपणू� �वनी �नमा�ण होणार नाह� कारण सपंणू� ���या �वह�ते केले जाईल.              
केवळ �ॅ�टरमळेु थोडासा आवाज वाढेल.  
शमन उपाय : वाहनां�या गजबटामळेु �नमा�ण होणारा थोडासा �वनी यो�य देखभाल�च वाप�न व �ॅ�टर �ॉल�वर              
वेग मया�दा आणनू �वनीची मया�दा कमी केल� जाईल.  

१०.४.३ पा�या�या वातावरणावर प�रणामः 
वाळू�या खाणकामचा �वाह ���मबेड�या आत �कंवा जवळपास झा�याचा थेट प�रणाम �या �वाहा�या �ाणी व              
वन�प�त �यांचा जीवनावर होतो. नद��या खाल�या कोर�या भागात �क�प उप�म राब�व�यामळेु �क�पातील            
कोण�याह� कामकाजाचा प�रणाम पा�या�या वातावरणावर �कंवा �कनारप��यां�या व�तीवर होत नाह�.          
�क�पांम�ये कोणताह� �वाह वळ�वणे �कंवा तोडणे ��ता�वत नाह�. नद�तनू पाणी पपं कर�यासाठ� �कंवा             
भगूभा�तील पाणी उपसा कर�याबाबत देखील ��तावाची क�पना केलेल� नाह�. कमी पा�या�या �दवसात,            
��ता�वत वाळू खाणीकम� नद��या �वाहला �भा�वत करणार नाह� आ�ण �हणनूच, या �क�पामळेु प�ृठभाग             
जल�व�ान आ�ण भजूल �णाल�वर कोणताह� �वपर�त प�रणाम होणार नाह�. वाळू उ�खनना कालावधीत            
��ता�वत खाणकामा हे यो�य आ�ण व�ैा�नक प�धतीने केले जाईल तशसे �ा�ता�वक�वारा माग�दश�क त�वे             
आ�ण �नयमांचे पालन केले जाईल. 

शमन उपाय: 
वाळू नद��या म�यभागी / तळाशी आढळतात. ल�ज कालावधी दर�यान, वाळू वर�या प�ृठभागापासनू ते मया�द�त              

ल�ज �े�ातील खाणकाम मजंरू खोल�पय�त काम क�न वाढले जाईल.  

१०.४.४. भ-ूवातावरणावर प�रणाम- 
जमीन पया�वरणास: 
नद� कायदा खाणीकम� आ�ण �या अनषंुगी ���या �वारे नद� म�ये ता�परुते खांनांचे ख�डे आ�ण र�ते तयार                

होतात. या ���येत कचरा �न�म�ती होत नस�याने कचरा डपेो ची आव�यकता नाह�.  

उपाययोजना: 



● खाणी काम भजूल पातळी�या  खाल� आणले जाणार नाह�. 
● �च�लत काय�यानसुार �प�याचे पाणी, �व�ांती, �ाथ�मक उपचार बॉ�स आ�ण क�याणकार� स�ुवधा           

परुवेल. 
● कोर�या हंगामात खोदलेले �े� �हणजे पावसा�यात प�ुहा भ�न �नघेल.  
● पावसा�यात जमा झालेल� वाळू नवीन उ�खननासाठ� उपल�ध असेल. 
● कं�ाटदार महारा�� गौण ख�नज उतारा �वकास आ�ण �नयमन, २०१३ चे पालन करतील. 

१०.४.५  ज�ैवक  वातावरणावर  प�रणाम 

ज�ैवक वातावरणासाठ� अपे��त �भाव आ�ण शमन उपाय 

अदंा जीत  प�रणाम सचूक उपाय 

प�ी �कंवा सरपटणारे �ाणी इ. व�य जीवां�या 
म�ुत हालचाल�ंचा अटकाव. 

● प�यांना अतंग�त �े� ओलांडताना �यांना 

�बलकुल अटकाव केला जाणार नाह�. 

● अतंग�त �े�ात अ�न, पॉ�लथीन कचरा     

इ�याद� मळेु �ाणी प�ी आक�ष�त होतात      

�यामळेु सादर �े�ात मजरुांना अशा व�तु      

टाक�यास परवानगी �दल� जाणार नाह�.  

● पीयसूी असले�या केवळ कमी �दषूण करणा� या      

वाहनांना खाण साम�ी वाहून ने�याची परवानगी      

असेल. 

● �वनी �दषूण (�नयमन व �नय�ंण) �नयम      

२०००, सीपीसीबी�या �नयमांनसुार �दवसाची    

मया�दा (सायल�ट झोन- ५० डीबी (ए) व व        

�नवासी �े� म�ये ५५ डीबी-ए आहे      

�नय�ंण (�नयम २००० नसुार) �वनी पातळी      

कायम ठेवल� जाईल. . 

वाह�त �देशातील पया�वरणीय �णाल� तशसे 
आ��भमूीला अडथळा  

वाह�त �देशातील पया�वरणीय �णाल� �कंवा     

आ��भ�ूम  ला   कामगारां चा  �ास  होणार  नाह�त. 

�वाहा�या वर�ल व खल�ल बाज�ूया  पा�या�या 
गुणव�ेचे पर��ण करणे 

पा�या�या गणुव�ेवर होणा्या द�ुप�रणामांचे    
म�ूयांकन कर�यासाठ� दर म�ह�यातनू एकदा     

�वाहा�या वर�ल व खल�ल भागातनू पा�याची      

गणुव�ा पर��ण केल� जाईल आ�ण श�ुध पा�याची       
प�रि�थती राख�यासाठ� खाणकामांवर �नय�ंण ठेवले     
जाईल. 

 
पया�वरणीय �भाव: 



वा�ह�या�या मॉफ�लॉजीतील मो�या बदलां�वारे ज�र�पे�ा जा�त आ�ण अव�ैा�नक र�डबेड वाळू उ�खननामळेु           
जल�य आ�ण वाह�त �देशातील व�ती न�ट होत,े प�रणामी बेड खराब होणे, बेड कोरस�नगं, ि��म बेड जवळील                
पा�याचे पातळे आ�ण �वाह अि�थरता यांचा समावेश आहे. या �भावांमळेु वाह�त �देशातील आ�ण जलचर मळेु               
बायोटाचे अधोगती होऊ शकते आ�ण यामळेु पलू आ�ण इतर सरंचना खराब होऊ शकतात. सतत उतखनना मळेु                
संपणू� पातळी खराब होऊ शकत.े  
 

वाळू उ�खननामळेु अ�त�र�त वाहनांची रहदार� वाढत,े �या�या वातावरणावर नकारा�मक प�रणाम होते . �या             
�ठकाणी र�त ेवाह�त �देशाला खेद देतात.  
 

शमन उपाय:  
��ता�वत खाणकाम पवू� सां�गत�या�माणे व�ैा�नक प�धतीने केले जाईल, परंतु या गो�ट�चा ल�णीय प�रणाम             

अपे��त नाह�, तथा�प, �यास कमी कर�यासाठ� पढु�ल उपाययोजना के�या जातीलः 

१ पवू� नमतू के�या�माणे सव� ���या मन�ुय बळा�वारे राब�वल� जातील.  

२. �ाम�ुयाने �जनन काळातील िजवणावर�ल प�रणाम कमी कर�यासाठ� पावसालात कोणतहे� खाण काम केले             

जाणार नाह�.  

३. खाणकाम साइटवर वन�पती नस�यामळेु कोण�याह� वनं�पतींम�ये परेुष ेअतंर ठेवणे आव�यक नाह�. 

४. पलू, धरणे व इतर काह� सरंचना अस�यास अशा मह�वा�या रचने�या आसपास कोण�याह� खाणकाम केले               

जाणार नाह�. 

५. जलचरां�या म�ुत हालचाल�ंना बाधा पोहच ूनये �हणनू कोर�या भागावर खाणकाम केले जाईल. 

६. पा�या�या जीवनावर�ल प�रणाम कमी कर�यासाठ� पावसा�यात कोण�याह� �कारचे खाणकाम केले जाणार            

नाह�. 

७. खाणकामातनू वाळू�या वाहतकु�साठ� खाणीतनू इि�छत �ठकाणी जा�यासाठ� �ॅ�टर तनैात केले जाईल            

�यामळेु वह�त �देशातील व�तीत काह� बाधा होणार नाह�. वातावरणावर कमी प�रणाम हो�या�या ��ट�ने             

वाहतकु�साठ� �नवडल� जाईल, वाहतकु��या उ�देशाने कामावर असलेल� सव� वाहने पीयसूी �मा�णत असतील.            

खाणकाम बंद के�यावर तशसे पावसा�या�या वेळी, खराब झालेल� तट/ �कनारा भ�न/ द�ु�त कर�यात येईल ल               

आ�ण नकारा�मक �भाव कमी कर�या�या उपायोजना के�या जाईल.  

८. ल�ज �े�ात कोण�याह� �दवे लाव�यास परवानगी नाह�. 

९. प�रसरात वाळूचे ढ�ग टाक�यास परवानगी नाह�. 

१०. ल�ज �े�ात व�यजीवांचे ल� �वच�लत करणे अथवा आक�ष�त होऊ नये यासाठ� अ�न, पॉ�ल�थन कचरा 

इ�याद� टाक�यास परवानगी �दल� जाणार नाह�. 

११. �न�य�नयमम�ये अडथळा येऊ नये व�यजीवां�या मळेु �याचे ल� वेधनू घेऊ शकतील. 

१२. वह�त �देशातील र��यांवर अ�त�मण करणार नाह�त आ�ण वाळू उ�खनन वाहतकु�साठ� कोणतीह� झाड े

कापनू साफ केल� जाणार नाह�त. 

 
१०.५ उप���ध अस�याची प� यांचे �व�लेषण:  
१०.५.१ साइट पया�य-  



िजथे वाळू अि�त�वात आहे �तथे खाणी काढणे आ�थ�क���या आव�यक आहे. बाजारपेठांजवळ �कंवा वाहतकु��या             

मागा�वर खाण �थानांना �ाधा�य �दले जात.े 

 

१०.५.२ तं��ान पया�य: - 
 वाळू�या ठेवी काढ�यासाठ� कोणतहे� वकैि�पक त�ं�ान उप���ध नाह� केवळ ओपनका�ट मॅ�यअुल माय�नगं 

प�धत अवलंबल� जाईल. 
 

१०.६ पया�वरण मॉ�नटर�ंग �ो�ाम: 
�क�पा�या काया��या अमंलबजावणी दर�यान, क� ��य �दषूण �नय�ंण मडंळ व रा�य �दषूण �नय�ंण मडंळ             

महारा��चा माग�दश�क सचूनांनसुार �व�वध पया�वरणीय गुणधमा�चे नमनेु व �व�लेषण केले जाईल. हा काय��म             

राब�व�यासाठ� पया�वरण  �यव�थापन क� �थापन केला जाईल.  

 

१०.७ अ�त�र�त अ�यास 

१०.७.१ जोखीम अ�यास- कुठलाह� अपघात घडत असता सव� �थम �या�या प�रणामांचे/ जोखीम/            

�व�लेषण क�न �या अपघाताचे प�रणाम दरूवर व दरूगामी होऊ नये या क�रता जोखीम अ�यास केले जावेत.  

 

१०.७ .२ आप�ी अ�यास: - 
आग, �फोट, अचानक गॅस गळती इ�याद�मळेु उ�भवणा� या आप�काल�न प�रि�थतीची पतू� कर�यासाठ� यो�य            

आप�ी �नयोजन केले पा�हजे. भकंूप / परू यासार�या नसै�ग�क आप�ींसह आप�ी / आप�काल�न प�रि�थतीत              

अि�नशामक उपकरणे व इतर सरु�ा उपकरणे वापरासाठ� स�ज ठेवल� पा�हजेत. 

 

१०.९  पया�वरण �यव�थापन योजना  
ओपनका�ट खाण ऑपरेशनम�ये खोदाई आ�ण सा�ह�य हाताळणे �व�वध ��यांचा समावेश आहे, जे पया�वरण             

�दषूणाचे संभा�य �ोत असू शकतात. वाळू खाण ४५ �ड�ी सेि�सयस�या सव� ख��यांवर�ल �यवि�थत रचले�या              

ब�च�वारे �वक�सत केल� जाईल. धळू दडप�यासाठ� पा�याची फवारणी केल� जाईल २००० �लटर साठवणकू             

�मतचेे �वक�सत केल� जाईल. 

 

पया�वरणीय सम�या �यव�थापन उपाय अमंलबजावणी 
वाय ुवातावरण 
 

● खोदकामा�या वेळी धळू 

उ�सज�न  हो�यापासनू 

रोख�यासाठ�  �नय�मतपणे  पाणी 

�शपंड ले  जाईल. 

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 



● ताडप�ीने झाले�या  �ॅ�टर 

�ॉल��वारे वाळू  वाहतकू केल� 

जाईल.  

● र��या�या दो�ह� बाजनेू ह�रत 

प�टा �वक�सत केला जाईल 

जो �दषूणाला शोषनू घेईल.  

आवाज आ�ण कंपन ● वाळू वाहतकू करणा� या वाहनांचे 

�दषूण कमी कर�यासाठ� पढु�ल 

अट�ंवर  परवानगी  �दल� जाईल.  

● ज�ुया आ�ण  द�ु�तीची 

आवश�ता असलेला  �ॅ�टर 

�ॉल�मधनू ट��याट��याने काम 

करणे. 

● र��या�या दतुफा� ह�रत प�टा 

केल� जाईल.  

● वाळू  भरणा  करताना  �यनूतम 

आवाज  होईल अशी  काळजी 
घेतल� जाईल. 

● मजरुां �या �वण �मतवेर 

आवाजामळेु प�रणाम होऊ नये 

�हणनू  बेकहो आ�ण इयर 

�लगचा वापर केला  जाईल.  

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 

जल पया�वरण ● पावसा�यात  तसेच  परुा�या वेळी 

खाणकाम टाळले  जाईल.  

● �यामळेु खोदाई केले�या वाळू 

खाणींचे पनुभ�रण होईल.  

● नद� �वाह वळ�वला जाणार 

नाह�. 
● वाळूसाठ� वापर�या  जाणा� या 

वाहनांमधनू होणार�  गळती 

थांब�वणे  �कंवा �नयं��त 

कर�यात  येईल . 
● वाहतकू 

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 



● नद�  म�ये  �ॅ�टर �ॉल� ध�ुयाचे 

टाळले जाईल. 

● खाणीकम�  कालावधीत 

कं�ाटदार खाण�या�या यो�य 

आ�ण व�ैा�नक प�धती�या सव� 
माग�दश�क सचूना व �नयमांचे 

पालन करेल. 

 

ज�ैवक  पया�वरण 
● रा�ी�या वेळेस िजवजतं�ुया 

जीवनमानात अडथळा होऊ 

नये या क�रता खाणीकम� 

���या फ�त �दवसा केले 

जाईल.  

● वाहतकु�दर�यान सा�ह�य 

�तरपालने झाकलेले असेल. 

● वातावरणात �वरखळणारे 

उ�सज�न �नय�ं�त कर�यासाठ� 

र��यावर पा�या�या �शडकावा 

केला जाईल.  

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 

आरो�य आ�ण सरु�ा  तसेच 

साव�ज�नक आरो�य आ�ण सरु�ा. 
 

● र��यावर �नय�मत पाणी 
�शपंडणे. 

● कामगारांना ड�ट मा�क परु�वला 
जाईल. 

● खाण �नयमांनसुार 

कम�चा� यां�या सरु�ेची काळजी 
घेतल� जाईल. 

● व�ैयक�य न�द� ठेव�या जातील. 

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 

सामािजक आ�थ�क 

पया�वरण 

● �था�नक लोकांना रोजगार �दले 

जाईल. 

● �नय�मत व�ैयक�य �श�बरे 

आयोिजत केल� जातील. 

● जवळ�या खे�यांम�ये �वकास 

कामांसाठ� �नधी उपल�ध क�न 

�दला जाईल. 

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 

 
त�ता ६ :  EMP अमंलबजावणीचा अदंाजीत खच� अदंाज 

गंुतवणकू आ�ण आवत� वा�ष�क खच� (आकड ेलाख �पयात) 



�ं.  
तपशील 

भमुराळा 
भांडवल�  �कंमत प�रचालन  व  देखभाल  खच� 

1 पया�वरण  देखरेख  काय��म ०.६० १.२०  

2 हवा �दषूण �नयं�ण ०.५० १.०० 
3 रा�ता खच�  ०.०  ०.५० 

4 ह�रत प�टा �वकास आ�ण  देखभाल ०.७५ ०.८० 

5. गॅ�बयन रचना ०.३० ०.४० 

६ वाळूचे �नर��ण ०.३० ०.६०  

७.  पाणी �दषूण �नयं�ण ०.३० श�ूय 
८.  आवाजाचे �दषूण �नयं�ण ०.४० ०.४० 
९.  �यावसा�यक आरो�य आ�ण सरु�ा - ०.८० 

एकूण ३.१५ ५.७ 

 
�ं.  

तपशील 
सावरगावतले� चांगेफल 

भांडवल�  �कंमत प�रचालन  व  देखभाल  खच� 
1 पया�वरण  देखरेख  काय��म २.१ २.२५ 

2 हवा �दषूण �नयं�ण १.५ १.५० 
3 रा�ता खच�  ०.०  ०.३० 

4 ह�रत प�टा �वकास आ�ण  देखभाल ०.३० १.४५ 
5. गॅ�बयन रचना ०.३४ ०.४० 

६ वाळूचे �नर��ण ०.२५ ०.३२ 

७.  पाणी �दषूण �नयं�ण ०.१० श�ूय 
८.  आवाजाचे �दषूण �नयं�ण ०.०९ ०.२५ 
९.  �यावसा�यक आरो�य आ�ण सरु�ा - २.२५ 

एकूण ४.६८ ८.७२ 

 
�ं.  

तपशील 
सावरगावतले�-अ 

भांडवल�  �कंमत प�रचालन  व  देखभाल  खच� 
1 पया�वरण  देखरेख  काय��म २.१ २.२५ 
2 हवा �दषूण �नयं�ण १.५ १.५० 
3 रा�ता खच�  ०.०  ०.३० 

4 ह�रत प�टा �वकास आ�ण  देखभाल ०.३० १.४५ 

5. गॅ�बयन रचना ०.३४ ०.४० 

६ वाळूचे �नर��ण ०.२५ ०.३२ 



७.  पाणी �दषूण �नयं�ण ०.१० श�ूय 
८.  आवाजाचे �दषूण �नयं�ण ०.०९ ०.२५ 
९.  �यावसा�यक आरो�य आ�ण सरु�ा - ०.२५ 

एकूण ४.६८ ८.७२ 

 

त�ता ७: पया�वरणीय �व�लेषणासाठ� देखरेखची वेळाप� 

तपशील वारंवारता देखरेख कालावधी/ 
�टेशन 

मह�वाचा देखरेखचे �व�लेषण 

भतूलावर�ल पाणी / 
�वह�र�तील पाणी  

वषा�तनू दोनदा       - पीएच, एस एस, ट�डीएस,    
लोह, सहनशीलता, �ारता   
�लोराई�स, नाय�े�स,  
स�फेट आ�ण �लोराइ�स 

हवे�या वातावरणातील 
देखरेख  

वषा�तनू दोनदा २४ तास पीएम 10, पीएम 2.5, SOx     
आ�ण NOx 

�वनी �दषूण वषा�तनू दोनदा - डीबी (ए) आ�ण डीबी (सी)     
मधील पातळी 

काय�रत �ठकाण वषा�तनू एकदा - पीएच, वाहकता, स�फेट,   
नाय�े�स, फॉ�फे�स, �ारता   
आ�ण पोत 

 



काय�कार� सारांश (मराठ�) 
खाल�ल गावांसाठ� वाळू उ�खनन (गौण ख�नज) काय�कार� सारांश 

अ.
�ं 

वाळूघाटाचे नाव गावाचे नाव खासरा �ं. एकूण 
ल�ज 

एकूण 
उ�पादन 
�ास 

(ट�.पी.ए) 

एकूण �क�प 
खच� 

१. खडकपणूा�  नद�वर�ल  
देवखेड �लगंा वाळू घाट  

देवखेड �लगंा 
वाळू घाट 

देवखेड-३,४,७ १९, त े२६ 
�लगंा-१४,२५,२६,२९,३०,३१. 

२.४० ४२४० ५४,१०,२४०/- 

२. खडकपणूा�  नद�वर�ल  
�नमगाव वायाळ वाळू 

घाट 

�नमगाव 
वायाळ वाळू 

घाट 

२९९, त े३०३, ३१६, त े
३१९  

३.०० ५३००  ६७,६२,८००/- 

 

तालकुा:-लोणार,  िज�हा-बलुढाणा (महारा��) मधील  

खाल�ल गावांसाठ� वाळू उ�खनन (गौण ख�नज) काय�कार� सारांश 

    भाडपे�ट� वधैता :- २०२०-२०२१ (१-वष�), आ�यास कालावधी :-फे�वुार�  

पया�वरण �भाव म�ूयांकन (जनसनुावणी) 

“ब” २००६ �या ई.आय.ए सचूने�या �ेणी १ (अ) अतंग�त  

एस.ओ. 141 (ई) �दनांक 15. 01. 2016, एमओईएफ आ�ण सीसी, एसओ. 3611 (ई),  

�दनांक २५.०७.२०१८ 

 �टकाऊ वाळू उ�खनन �यव�थापन माग�दश�क त�वे 2016, खाण धोरण 2020 साठ� माग�दश�कत�वे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१.० प�रचय : 
काय�कार� सारांश हा �क�प बलुढाणा िज�हातील �स��खेड राजा तहसीलसाठ� गौण ख�नजां�या वाळू            
गट खाणीची “पया�वरण �यव�थापन योजना (EMP)” बलुढाणा िज�हा खाण काया�लय माग� वर गौण             



ख�नजां�या वाळू गट खाणीं�या मनपा�या �नयोजनासाठ� तयार कर�यात आला आहे. खाणकाम हे            
देवखेड �लगंा वाळू घाट (२.४० हे�टर), �नमगाव वायाळ वाळू घाट (३.०० हे�टर), गावात वाळू उपसा               
कर�यापरुते मया��दत आहे. ल�ज �े�ात वाळूची उ�ल��ता आहे, ���लगं आ�ण �फोटा�शवाय           
ओपनका�ट मॅ�यअुल खाण प�धतीने खाणकाम केले जात आहे. 

१.१.१ �क�प ओळख 
बलुढाणा िज��यात आढळणारा वाळू हा एक गौण ख�नज पदाथ� आहे. ��ता�वत �क�प वाळू खाण              
हा ओपकंा�ट प�धतीने देवखेड �लगंा वाळू घाट (२.४० हे�टर), �नमगाव वायाळ वाळू घाट (३.०० हे�टर),               

ल�ज �े�ात आहे.  
��ता�वत ल�ज ह� सरकार� जमीन असनू, सदर�ल गौण खाणीजां�या वाळू गट खाणींचे नकाशे             
एम.सी.आर २०१६ �या �नयम (१) अ�वये पी.एम.सी.पी. खाण योजना आ�ण एमसीडीआर १९८८ �या             
�नयम २३ ब अतंग�त उपसंचालक, भगूभ� व खाण सचंालनालय, �ादे�शक काया�लय, नागपरु यां�या             
काया�लया कडून  मा�यता �मळाल� आहे.  

१.१.२ �क�प ��तावाची ओळख 

त�ता  १ :  अज�दाराचे नाव व प�ा 
अज�दार 

िज�हा ख�नकम� अ�धकार�, बलुढाणा (महारा�� 
रा�य) �टेट बँक चौक रोड बलुढाणा,  

महारा��-४४३००१. 
मोब.� :- ९९६०४६४८५७  

ईमेल आयडी :-   dmobul@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
१.१.३ �क�पाचे �थान 

त�ता  २:  �क�प �थानाचा तपशील 

तपशील देवखेड �लगंा गावाचा   
तपशील 

�नमगाव वायाळ  
गावाचा  तपशील 



लागू झाले�या 
खाण �े�ाचे 
नाव 

खडक पणूा� नद�वर�ल देवखेड    
�लगंा  वाळू घाट  

खडक पणूा� नद�वर�ल   
�नमगाव वायाळ वाळू   
घाट 

जवळचे गाव जाऊ�का  आ�ण  ताड�शवणी टाकर खेड वायाळ  आ�ण 
�द�स ब ू 

तहसील �स��खेड राजा �स��खेड राजा 
िज�हा बलुढाणा  बलुढाणा  
रा�य महारा�� महारा�� 
टोपोशीट �मांक ५६ ब/ ९  ५६ ब/ ९  
अ�ांश (एन)

 

१९ ० ५८’१८.११”एन २० ० ०३’२.६२”एन 

रेखांश(ई) ७६ ० ५८’१८.११”ई ७६ ० १५’१३.८५”ई 

 
 

१.१.४ ��तावीत �क�पाची आव�यकता 

वाळू आ�ण रेती ह� सवा�त मह�वपणू� बांधकाम साम�ी आहे. देशातील पायाभतू स�ुवधां�या            

�वकासासाठ� �यांची उपल�धता स�ुनि�चत करणे आव�यक आहे. या बांधकाम सा�ह�याची गरज           
वाढतच चालल� आहे. संपणू� बलुढाणा िज�हा खडकपणूा� खो� यात येतो. �हणनू खडक पणूा� नद�तील             
हवामाना�या घडा मोडींमळेु संपणू� िज�हा अि�नज�य खडकाने �यापलेला आहे. बलुढाणा िज��यात           
पवू� तयार झालेले रॉक फॉम� तसेच �यवि�थत दानेदार रेती बांधकाम उ�योगास अनकूुल आहे. रेतीची              
मागणी व परुवठा यां�यात परेुशी तफावत अस�याने महारा�� सरकारला रेती उ�पादन वाढ�वणे भाग             
आहे.  

१.२ �क�प वण�न 
ल�ज आ�ण खाण ���ये बाबत: -  
�था�नक भ�ूव�ान: बलुढाणा िज�हातील बहुतांश भाग हा मेसोझोइक यगुापसनू ड�ेकन �प पासनू            
बनले�या खडकांनी �यापलेलेला असनू, अि�नज�य रचने�या बहुल आड�या लावा यात आढळतात.  

 

त�ता   ३  : खाणींचे आय�ुयमान व रेतीची उपल�धता (�ास म�ये) 



गावचे नाव देवखेड �लगंा  �नमगाव वायाळ  
उ�खननासाठ� वाळूचे �माण 

(�ास) 
४२४० ५३०० 

खाणीचे आय�ुयमान  १-वष� १-वष� 

 
 
 
��ता�वत काम 
खडकपणूा� नद��या खाणीत वाळूचा साठा काढ�यासाठ� ओपनका�ट मॅ�यअुल खाण प�धत वापरल�           
जाईल. 
ओपनका�ट खाणीचे काम:- 
खाणप�ट� ह� नद��या पा�ावर आहे आ�ण उपसा केलेले ख�नज दर वष� प�ुहा भ�न �नघतात. महसलू               
व वन �वभाग मं�ालय मुबंई यां�या अ�धसचूना �. ११(१ X) व १२ नसुार तसेच महारा�� शासन               
�नण�य �. गौखानी – १०/०६१५/�.�ं.२८९/ख �दनांक ०३.०१.२०१८ नसुार खाणकाम केवळ मजरू, मन�ुय            
बळा�या, कुदळ (फावडा), घमेळा / पॅन�या सहा�याने केले जाईल. 
उतखानन ���येतील ��येक च� म�ये खल�ल गो�ट�ंचा अतंभा�व असतो.  

i. ओ�हर बड�न �रम�ूहल  : ओ�हर बड�न अपे��त नाह�. �यामळेु ओ�हर बड�न काढ�याची गरज नाह�. 
ii. वाळू उ�खनन:  वाळूचे खोदकाम हे मन�ुय बळा�वारे, कुदळ, फावडा यां�या सहा�याने केले जाईल. 
iii. �ॅ�टर �ॉल� भरणे : �ॅ�टर �ॉल�चे भर�याचे काम हे मन�ुय बळा�वारे कुदळ, फावडा, व घमेले               

यां�या सहा�याने केले जाईल. 
iv. नद� पा�ा/ वाळू घाटा पासनू वाळू साठवणकू �े� पय�तची वाहतकू : खाण मालक जवळ�या              

र��यावर नद�काठ� �कंवा वाळू घाटा�या बाहेर वाळू साठवणकू �े� तयार करेल. उपसलेल� वाळू             
�ॅ�टर �ॉल��या सहा�याने वाळू घाटापासनू वाळू साठवणकू �े�  पय�त नेले जाईल. 

v. वाळू साठवणकू �े�ापासनू ते �ाहकांपय�त वाळूची वाहतकू :- वाळूची वाहतकू �ॅ�टर �ॉल�            
परवानगीयो�य �माणासह केले जाईल. 

vi. सधुारणा :-अज�दार शा��ीय प�धतीने खाणकाम करतील जेणेक�न पावसा�यात खाणी परत          
आपोआप भ�न येईल. अज�दाराकडून नद��या दतुफा� काठावर तशसे इतर मोक�या जागांवर           
व�ृारोपण केले जाईल. 

 

यां��करण �नषध: -  
खाणकाम केवळ मन�ुय बळा�या साहयाने केले जाईल, कोण�याह� �कारचे य�ं वापरले जाणार नाह�.  
  

१.३ वातावरणाचे वण�न 
पया�वरणीय देखरेखीचे काम फे�वुार�-२०२० �या �हवा�यात केले गेले. अ�यासा�या कलावधीत खाल�ल           
�व�वध प� यावरणीय घटक अ�यासलेले गेले. बेसलाइन वातावरणीय ि�थती. 



१.३.१ हवामान ि�थती 
फे�वुार� २०२० �या �हवा�यात पया�वरण देख�रख कलावधी म�ये उ�च�म तापमान ३१ �ड�ी            
सेि�सयस न�द�वले गेले, आ�ण �यनू�म तापमान २१.१ �ड�ी सेि�सयस न�द�वले गेले. �हवा�या�या            
हंगामात पवू�कडून व उ�रेकडून वारा वाहतो.  

१.३.२ सभोवताल�या हवेची गुणव�ा 
खाणकाम मन�ुय बळा�या सहा�याने केले जाईल आ�ण कोणतहे� य�ंकर�त असणा� या, ���लगं आ�ण            
�फोट घडवनू आणले जाणार नाह�. �यामळेु हवे�या गणुव�ेवर द�ुप�रणाम होणार नाह�. तशसे            
घाटातनू वाळू�या जवळ�या आगारात �कंवा इि�छत �ठकाणी वाळूचे �थानांतरण कर�यासाठ� फ�त           
�ॅ�टर-�ॉल� वापरल� जाईल. 

१.३.३. सभोवताल�या �वनीची गणुव�ा 
अ�यासा�या �े�ात आधारभतू �वनी पातळी �नि�चत कर�यासाठ� वेगवेग�या चार �ठकाणी �ाथ�मक           

सव��ण केले गेले.  �भ�न �थाना�या �वनी �तरावर�ल मा�हतीचा सारांश खाल� �दला आहे. 

�न�कष�: अ�यासा�या काळात सभोवताल�या आवाजा�या पातळीवर देखरेख ठेव�यात आल� व �तचे           

�नर��ण केले गेले. �दवस काळातील उ�च�म आवाज पातळी �हसला ब.ू येथे आढळून आल� व              

रा�ी�या वेळी कमीत कमी आढळून आल�. बेसलाइन देखरेखी�या �नकालांमधनू असे आढळले आहे क�             
सभोवताल�या �वनीची पातळी �नधा��रत मया�देम�ये आहे. 

१.३.४ पा�याची गणुव�ा 

भजूल गुणव�ा 
असे आढळून आले आहे क� भजूल नमनेु पी एच चे जे �प�या�या पा�यासाठ� �वीकारले�या              
पी एच मया�दे�या दर�यान आहेत. 
�वरघळले�या घन पदाथा�ची (ट�.डी.एस) आ�ण �व�वध भगूभा�तील नम�ुयांम�ये आढळून         
आलेल� कठोरता भारतीय �यरुो�या मानदंडानसुार �नधा��रत परवानगी�या �ेणीम�ये आहे. 
�लोराइडचे �माण मया�देम�ये आहे.  

 

भ-ूप�ृठ पा�याची गणुव�ा 
बायो-के�मकल ऑि�सजनची- सव� भ-ूप�ृठ पाणी नम�ुयांचे पर��ण केले असणार �यांच          
बी.ओ.डी. मया�देम�ये आहे जे अ�यतं कमी स���य �दषूण दश��वतात. सव� बी.ओ.डी म�ूये            
�नधा��रत मया�देत आहेत (<30.0 mg/L IS 10500:2012) 
रासाय�नक ऑि�सजन �डमांड (सी.ओ.डी) – तशसे सी.ओ.डी म�ूये मया�देम�ये आहेत. जे            

स���य �दषूण लोडचे �न�न पातळी दश��वतात. 



�व�लेषण आकडवेार�व�न असे �दसनू आले आहे क� सव� मापदंड �प�यायो�य पा�या�या           
�माण मया�द��या आत आहे. 

 1.3.5 माती व�ैश��ये  
गोळा केले�या माती नम�ुयांचे पी.एच म�ूये मया�दे�या �ेणीत आहेत, व स���य पदाथ� व             
जलसंधारणाची �मता मया�देत आहे, पोटा�शयम व एकूण नाय�ोजन रेती घनता दर�यान आहे. अशचे             
या सव� �व�लेषना�वारे स�ूचत कर�यात आले, या भागा�तल माती इतक� सपुीक नाह�. 
 

 

त�ता  �ं. ४ : अतंग�त �े�ातील भमूी वापर प�धती (हे�टर)  
अ.
�. 

तपशील देवखेड �लगंा  �नमगाव वायाळ  

�म��स 
आज 
�े�  

 

१ 
वषा�नतंर 
�े�  

�म��स 
आज 
�े�  

 

१ वषा�नतंर 
�े�  

१ वनीकरनां तग�त मातीचा वर�ल थर 
�े� 

- - - - 

२ माती�या वर�ल थराचे साठवण - - - - 
३ ह�रत प�टा - - - - 
४ ओ�हरबड�न डपं - - - - 
५ ख�नज साठा - - - - 

६ पायाभतू सोयी (काय�शाळा , �शासन. 
इमारत  इ.) 

- - - - 

७ खाण प�टे �े�ातील खाण र�ता - - - - 
८ वाळू उ�खननासाठ� वापरलेले �े� ०.००० २.४० ०.००० ३.०० 

९ वाळू खाण आ�ण इतर वापरासाठ� 
�हिज�न ल�ज �े� 

२.४० ०.००० ३.०० ०.००० 

१
० 

र�ता     

१
१ 

रे�वे - - - - 



१
२ 

टे�लगं तलाव - - - - 

१
३ 

सांडपाणी ���या यं�संच - - - - 

१
४ 

ख�नज पथृ�करण 
यं�संच 

- - - - 

१
५ 

टाउन�शप ए�रया - - - - 

१
६ 

इतर �न�द��ट करणे - - - - 

१
७ 

मालक� सरकार� 
नद� 

सरकार� 
नद� 

सरकार� 
नद� 

सरकार� 
नद� 

 एकूण २.४०  २.४०  ३.०० ३.०० 

 
 
१.३.६ ज�ैवक पया�वरण 

वन�पती – अ�यासा�या �े�ा म�ये �ाम�ुयाने द��णी कोरडे �म��त पण�पाती जंगले आहेत आ�ण             
अ�यास �े�ावर केळी, आम , बाबळु , बेल , बोर , चदंन , जांभळू , करंज , �नम , इ. यांचे वच��व आहे. 

जीव – �ाणी - अ�यासा�या वेळी सामा�यता आदळले�या �जाती �हणजे ससा , उंद�र, भारतीय को�हे              
इ�याद�. 

अ�यासा�या काळात कोण�याह� �कारची धोकादायक �कंवा धोकादायक वन�पती आढळू शकल�          
नाह�त. 

१.३.७ लोकसं�याशा�� आ�ण सामािजक-अथ�शा�� 
२०११ �या जनगणनेनसुार, अ�यास �े�ाम�ये एकूण ९० गावे आहेत, �यांची एकूण लोकसं�या १,५२,३५१ आहे.  

१.४ अपे��त पया�वरणीय �भाव आ�ण उपाययोजना  

१०.४.१  वाय ुगुणव�ेवर प�रणाम  
खाणकामांचे काम मन�ुय बळा�या सहा�याने केले जाईल �यासाठ� कोणतीह� य�ं, ���लगं व �फोटके वापरल�              
नाह�त. �हणनूच हवे�या गुणव�ेत �भाव पढणार नाह�. वाळू घाटातनू जवळ�या आगारात �कंवा इि�छत �ठकाणी              
वाळू साठ� फ�त �ॅ�टर-�ॉल� वापरल� जाईल. 
ह� अ�त�र�त रहदार� हाताळ�यासाठ� स�म प�रवहन माग� आहेत.  
उपाययोजना:  वाय ू�दषूण �नय�ंणासाठ� पढु�ल काळजी घेतल� जाईल. 

● र��यावर �नय�मतपणे पाणी �शपंडले जाईल. यामळेु धळू उ�सज�नात आणखी ७५% घट होईल.  



● वाहतकू करणा� या वाहनांना ताडप�ीने झाकलेले जाईल. र�ते कोरडे अस�यास पाणी �शपंडावे याची            
काळजी घेतल� जाईल. 

● र�ते समतल नस�यास समतल केले जातील. �यामळेु हे वाहनांचा सहज �वाह स�ुनि�चत करेल आ�ण              
गळती रोखेल. 

● ओ�हरलो�डगं कडक �न�ष�ध केले जाईल.  
● गॅस उ�सज�न रोख�यासाठ� वाहनांचे यो�य �य�ूनगं.  

र��या�या कडलेा झाड ेलावणे जवळपास�या गावांम�ये धळुीचा �भाव कमी कर�यास मदत करत.े 

१०.४.२ �वनी गुणव�ेवर प�रणामः  
वाळू उ�खननामळेु कोणताह� मह�वपणू� �वनी �नमा�ण होणार नाह� कारण सपंणू� ���या �वह�ते केले जाईल.              
केवळ �ॅ�टरमळेु थोडासा आवाज वाढेल.  
शमन उपाय : वाहनां�या गजबटामळेु �नमा�ण होणारा थोडासा �वनी यो�य देखभाल�च वाप�न व �ॅ�टर �ॉल�वर              
वेग मया�दा आणनू �वनीची मया�दा कमी केल� जाईल.  

१०.४.३ पा�या�या वातावरणावर प�रणामः 
वाळू�या खाणकामचा �वाह ���मबेड�या आत �कंवा जवळपास झा�याचा थेट प�रणाम �या �वाहा�या �ाणी व              
वन�प�त �यांचा जीवनावर होतो. नद��या खाल�या कोर�या भागात �क�प उप�म राब�व�यामळेु �क�पातील            
कोण�याह� कामकाजाचा प�रणाम पा�या�या वातावरणावर �कंवा �कनारप��यां�या व�तीवर होत नाह�.          
�क�पांम�ये कोणताह� �वाह वळ�वणे �कंवा तोडणे ��ता�वत नाह�. नद�तनू पाणी पपं कर�यासाठ� �कंवा             
भगूभा�तील पाणी उपसा कर�याबाबत देखील ��तावाची क�पना केलेल� नाह�. कमी पा�या�या �दवसात,            
��ता�वत वाळू खाणीकम� नद��या �वाहला �भा�वत करणार नाह� आ�ण �हणनूच, या �क�पामळेु प�ृठभाग             
जल�व�ान आ�ण भजूल �णाल�वर कोणताह� �वपर�त प�रणाम होणार नाह�. वाळू उ�खनना कालावधीत            
��ता�वत खाणकामा हे यो�य आ�ण व�ैा�नक प�धतीने केले जाईल तशसे �ा�ता�वक�वारा माग�दश�क त�वे             
आ�ण �नयमांचे पालन केले जाईल. 

 

शमन उपाय: 
वाळू नद��या म�यभागी / तळाशी आढळतात. ल�ज कालावधी दर�यान, वाळू वर�या प�ृठभागापासनू ते मया�द�त              

ल�ज �े�ातील खाणकाम मजंरू खोल�पय�त काम क�न वाढले जाईल.  

१०.४.४. भ-ूवातावरणावर प�रणाम- 
जमीन पया�वरणास: 
नद� कायदा खाणीकम� आ�ण �या अनषंुगी ���या �वारे नद� म�ये ता�परुते खांनांचे ख�डे आ�ण र�ते तयार                

होतात. या ���येत कचरा �न�म�ती होत नस�याने कचरा डपेो ची आव�यकता नाह�.  

उपाययोजना: 

● खाणी काम भजूल पातळी�या  खाल� आणले जाणार नाह�. 
● �च�लत काय�यानसुार �प�याचे पाणी, �व�ांती, �ाथ�मक उपचार बॉ�स आ�ण क�याणकार� स�ुवधा           

परुवेल. 
● कोर�या हंगामात खोदलेले �े� �हणजे पावसा�यात प�ुहा भ�न �नघेल.  



● पावसा�यात जमा झालेल� वाळू नवीन उ�खननासाठ� उपल�ध असेल. 
● कं�ाटदार महारा�� गौण ख�नज उतारा �वकास आ�ण �नयमन, २०१३ चे पालन करतील. 

१०.४.५  ज�ैवक  वातावरणावर  प�रणाम 

ज�ैवक वातावरणासाठ� अपे��त �भाव आ�ण शमन उपाय 

अदंा जीत  प�रणाम सचूक उपाय 

प�ी �कंवा सरपटणारे �ाणी इ. व�य जीवां�या 
म�ुत हालचाल�ंचा अटकाव. 

● प�यांना अतंग�त �े� ओलांडताना �यांना 

�बलकुल अटकाव केला जाणार नाह�. 

● अतंग�त �े�ात अ�न, पॉ�लथीन कचरा     

इ�याद� मळेु �ाणी प�ी आक�ष�त होतात      

�यामळेु सादर �े�ात मजरुांना अशा व�तु      

टाक�यास परवानगी �दल� जाणार नाह�.  

● पीयसूी असले�या केवळ कमी �दषूण करणा� या      

वाहनांना खाण साम�ी वाहून ने�याची परवानगी      

असेल. 

● �वनी �दषूण (�नयमन व �नय�ंण) �नयम      

२०००, सीपीसीबी�या �नयमांनसुार �दवसाची    

मया�दा (सायल�ट झोन- ५० डीबी (ए) व व        

�नवासी �े� म�ये ५५ डीबी-ए आहे      

�नय�ंण (�नयम २००० नसुार) �वनी पातळी      

कायम ठेवल� जाईल. . 

वाह�त �देशातील पया�वरणीय �णाल� तशसे 
आ��भमूीला अडथळा  

वाह�त �देशातील पया�वरणीय �णाल� �कंवा     

आ��भ�ूम  ला   कामगारां चा  �ास  होणार  नाह�त. 

�वाहा�या वर�ल व खल�ल बाज�ूया  पा�या�या 
गुणव�ेचे पर��ण करणे 

पा�या�या गणुव�ेवर होणा्या द�ुप�रणामांचे    
म�ूयांकन कर�यासाठ� दर म�ह�यातनू एकदा     

�वाहा�या वर�ल व खल�ल भागातनू पा�याची      

गणुव�ा पर��ण केल� जाईल आ�ण श�ुध पा�याची       
प�रि�थती राख�यासाठ� खाणकामांवर �नय�ंण ठेवले     
जाईल. 

 
पया�वरणीय �भाव: 
वा�ह�या�या मॉफ�लॉजीतील मो�या बदलां�वारे ज�र�पे�ा जा�त आ�ण अव�ैा�नक र�डबेड वाळू उ�खननामळेु           
जल�य आ�ण वाह�त �देशातील व�ती न�ट होत,े प�रणामी बेड खराब होणे, बेड कोरस�नगं, ि��म बेड जवळील                
पा�याचे पातळे आ�ण �वाह अि�थरता यांचा समावेश आहे. या �भावांमळेु वाह�त �देशातील आ�ण जलचर मळेु               



बायोटाचे अधोगती होऊ शकते आ�ण यामळेु पलू आ�ण इतर सरंचना खराब होऊ शकतात. सतत उतखनना मळेु                
संपणू� पातळी खराब होऊ शकत.े  
 

वाळू उ�खननामळेु अ�त�र�त वाहनांची रहदार� वाढत,े �या�या वातावरणावर नकारा�मक प�रणाम होते . �या             
�ठकाणी र�त ेवाह�त �देशाला खेद देतात.  
 

शमन उपाय:  
��ता�वत खाणकाम पवू� सां�गत�या�माणे व�ैा�नक प�धतीने केले जाईल, परंतु या गो�ट�चा ल�णीय प�रणाम             

अपे��त नाह�, तथा�प, �यास कमी कर�यासाठ� पढु�ल उपाययोजना के�या जातीलः 

१ पवू� नमतू के�या�माणे सव� ���या मन�ुय बळा�वारे राब�वल� जातील.  

२. �ाम�ुयाने �जनन काळातील िजवणावर�ल प�रणाम कमी कर�यासाठ� पावसालात कोणतहे� खाण काम केले             

जाणार नाह�.  

३. खाणकाम साइटवर वन�पती नस�यामळेु कोण�याह� वनं�पतींम�ये परेुष ेअतंर ठेवणे आव�यक नाह�. 

४. पलू, धरणे व इतर काह� सरंचना अस�यास अशा मह�वा�या रचने�या आसपास कोण�याह� खाणकाम केले               

जाणार नाह�. 

५. जलचरां�या म�ुत हालचाल�ंना बाधा पोहच ूनये �हणनू कोर�या भागावर खाणकाम केले जाईल. 

६. पा�या�या जीवनावर�ल प�रणाम कमी कर�यासाठ� पावसा�यात कोण�याह� �कारचे खाणकाम केले जाणार            

नाह�. 

७. खाणकामातनू वाळू�या वाहतकु�साठ� खाणीतनू इि�छत �ठकाणी जा�यासाठ� �ॅ�टर तनैात केले जाईल            

�यामळेु वह�त �देशातील व�तीत काह� बाधा होणार नाह�. वातावरणावर कमी प�रणाम हो�या�या ��ट�ने             

वाहतकु�साठ� �नवडल� जाईल, वाहतकु��या उ�देशाने कामावर असलेल� सव� वाहने पीयसूी �मा�णत असतील.            

खाणकाम बंद के�यावर तशसे पावसा�या�या वेळी, खराब झालेल� तट/ �कनारा भ�न/ द�ु�त कर�यात येईल ल               

आ�ण नकारा�मक �भाव कमी कर�या�या उपायोजना के�या जाईल.  

८. ल�ज �े�ात कोण�याह� �दवे लाव�यास परवानगी नाह�. 

९. प�रसरात वाळूचे ढ�ग टाक�यास परवानगी नाह�. 

१०. ल�ज �े�ात व�यजीवांचे ल� �वच�लत करणे अथवा आक�ष�त होऊ नये यासाठ� अ�न, पॉ�ल�थन कचरा 

इ�याद� टाक�यास परवानगी �दल� जाणार नाह�. 

११. �न�य�नयमम�ये अडथळा येऊ नये व�यजीवां�या मळेु �याचे ल� वेधनू घेऊ शकतील. 

१२. वह�त �देशातील र��यांवर अ�त�मण करणार नाह�त आ�ण वाळू उ�खनन वाहतकु�साठ� कोणतीह� झाड े

कापनू साफ केल� जाणार नाह�त. 

 
१०.५ उप���ध अस�याची प� यांचे �व�लेषण:  
१०.५.१ साइट पया�य-  
िजथे वाळू अि�त�वात आहे �तथे खाणी काढणे आ�थ�क���या आव�यक आहे. बाजारपेठांजवळ �कंवा वाहतकु��या             

मागा�वर खाण �थानांना �ाधा�य �दले जात.े 

 



१०.५.२ तं��ान पया�य: - 
 वाळू�या ठेवी काढ�यासाठ� कोणतहे� वकैि�पक त�ं�ान उप���ध नाह� केवळ ओपनका�ट मॅ�यअुल माय�नगं 

प�धत अवलंबल� जाईल. 
 

१०.६ पया�वरण मॉ�नटर�ंग �ो�ाम: 
�क�पा�या काया��या अमंलबजावणी दर�यान, क� ��य �दषूण �नय�ंण मडंळ व रा�य �दषूण �नय�ंण मडंळ             

महारा��चा माग�दश�क सचूनांनसुार �व�वध पया�वरणीय गुणधमा�चे नमनेु व �व�लेषण केले जाईल. हा काय��म             

राब�व�यासाठ� पया�वरण  �यव�थापन क� �थापन केला जाईल.  

 

१०.७ अ�त�र�त अ�यास 

१०.७.१ जोखीम अ�यास- कुठलाह� अपघात घडत असता सव� �थम �या�या प�रणामांचे/ जोखीम/            

�व�लेषण क�न �या अपघाताचे प�रणाम दरूवर व दरूगामी होऊ नये या क�रता जोखीम अ�यास केले जावेत.  

 

१०.७ .२ आप�ी अ�यास: - 
आग, �फोट, अचानक गॅस गळती इ�याद�मळेु उ�भवणा� या आप�काल�न प�रि�थतीची पतू� कर�यासाठ� यो�य            

आप�ी �नयोजन केले पा�हजे. भकंूप / परू यासार�या नसै�ग�क आप�ींसह आप�ी / आप�काल�न प�रि�थतीत              

अि�नशामक उपकरणे व इतर सरु�ा उपकरणे वापरासाठ� स�ज ठेवल� पा�हजेत. 

 

१०.९  पया�वरण �यव�थापन योजना  
ओपनका�ट खाण ऑपरेशनम�ये खोदाई आ�ण सा�ह�य हाताळणे �व�वध ��यांचा समावेश आहे, जे पया�वरण             

�दषूणाचे संभा�य �ोत असू शकतात. वाळू खाण ४५ �ड�ी सेि�सयस�या सव� ख��यांवर�ल �यवि�थत रचले�या              

ब�च�वारे �वक�सत केल� जाईल. धळू दडप�यासाठ� पा�याची फवारणी केल� जाईल २००० �लटर साठवणकू             

�मतचेे �वक�सत केल� जाईल. 

 

पया�वरणीय सम�या �यव�थापन उपाय अमंलबजावणी 
वाय ुवातावरण 
 

● खोदकामा�या वेळी धळू 

उ�सज�न  हो�यापासनू 

रोख�यासाठ�  �नय�मतपणे  पाणी 

�शपंड ले  जाईल. 

● ताडप�ीने झाले�या  �ॅ�टर 

�ॉल��वारे वाळू  वाहतकू केल� 

जाईल.  

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 



● र��या�या दो�ह� बाजनेू ह�रत 

प�टा �वक�सत केला जाईल 

जो �दषूणाला शोषनू घेईल.  

आवाज आ�ण कंपन ● वाळू वाहतकू करणा� या वाहनांचे 

�दषूण कमी कर�यासाठ� पढु�ल 

अट�ंवर  परवानगी  �दल� जाईल.  

● ज�ुया आ�ण  द�ु�तीची 

आवश�ता असलेला  �ॅ�टर 

�ॉल�मधनू ट��याट��याने काम 

करणे. 

● र��या�या दतुफा� ह�रत प�टा 

केल� जाईल.  

● वाळू  भरणा  करताना  �यनूतम 

आवाज  होईल अशी  काळजी 
घेतल� जाईल. 

● मजरुां �या �वण �मतवेर 

आवाजामळेु प�रणाम होऊ नये 

�हणनू  बेकहो आ�ण इयर 

�लगचा वापर केला  जाईल.  

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 

जल पया�वरण ● पावसा�यात  तसेच  परुा�या वेळी 

खाणकाम टाळले  जाईल.  

● �यामळेु खोदाई केले�या वाळू 

खाणींचे पनुभ�रण होईल.  

● नद� �वाह वळ�वला जाणार 

नाह�. 
● वाळूसाठ� वापर�या  जाणा� या 

वाहनांमधनू होणार�  गळती 

थांब�वणे  �कंवा �नयं��त 

कर�यात  येईल . 
● वाहतकू 

● नद�  म�ये  �ॅ�टर �ॉल� ध�ुयाचे 

टाळले जाईल. 

● खाणीकम�  कालावधीत 

कं�ाटदार खाण�या�या यो�य 

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 



आ�ण व�ैा�नक प�धती�या सव� 
माग�दश�क सचूना व �नयमांचे 

पालन करेल. 

 

ज�ैवक  पया�वरण 
● रा�ी�या वेळेस िजवजतं�ुया 

जीवनमानात अडथळा होऊ 

नये या क�रता खाणीकम� 

���या फ�त �दवसा केले 

जाईल.  

● वाहतकु�दर�यान सा�ह�य 

�तरपालने झाकलेले असेल. 

● वातावरणात �वरखळणारे 

उ�सज�न �नय�ं�त कर�यासाठ� 

र��यावर पा�या�या �शडकावा 

केला जाईल.  

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 

आरो�य आ�ण सरु�ा  तसेच 

साव�ज�नक आरो�य आ�ण सरु�ा. 
 

● र��यावर �नय�मत पाणी 
�शपंडणे. 

● कामगारांना ड�ट मा�क परु�वला 
जाईल. 

● खाण �नयमांनसुार 

कम�चा� यां�या सरु�ेची काळजी 
घेतल� जाईल. 

● व�ैयक�य न�द� ठेव�या जातील. 

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 

सामािजक आ�थ�क 

पया�वरण 

● �था�नक लोकांना रोजगार �दले 

जाईल. 

● �नय�मत व�ैयक�य �श�बरे 

आयोिजत केल� जातील. 

● जवळ�या खे�यांम�ये �वकास 

कामांसाठ� �नधी उपल�ध क�न 

�दला जाईल. 

�क�प  आ�धका� या�वारे  �नय�मत 

देखरे ख 

 

 
त�ता ६ :  EMP अमंलबजावणीचा अदंाजीत खच� अदंाज 

गंुतवणकू आ�ण आवत� वा�ष�क खच� (आकड ेलाख �पयात) 

�ं.  
तपशील 

देवखेड �लगंा  

भांडवल�  �कंमत प�रचालन  व  देखभाल  खच� 
1 पया�वरण  देखरेख  काय��म १.००  २.००  



2 हवा �दषूण �नयं�ण १.१०  २.२०  
3 रा�ता खच�  ०.०  १.००  

4 ह�रत प�टा �वकास आ�ण  देखभाल २.२५  ४.५  
5. गॅ�बयन रचना १.००  ०.२०  

६ वाळूचे �नर��ण ०.३० ०.६०  

७.  पाणी �दषूण �नयं�ण ०.७० श�ूय 
८.  आवाजाचे �दषूण �नयं�ण ०.९० १.५०  
९.  �यावसा�यक आरो�य आ�ण सरु�ा - १.०० 

एकूण ७.२५ १३ 

 
�ं.  

तपशील 
�नमगाव वायाळ 

भांडवल�  �कंमत प�रचालन  व  देखभाल  खच� 
1 पया�वरण  देखरेख  काय��म १.००  २.०० 
2 हवा �दषूण �नयं�ण १.१०  २.२०  
3 रा�ता खच�  ०.०  १.००  

4 ह�रत प�टा �वकास आ�ण  देखभाल १.२५  ४.५  

5. गॅ�बयन रचना १.२०  ०.२०  

६ वाळूचे �नर��ण ०.३०  ०.६०  

७.  पाणी �दषूण �नयं�ण ०.७०  श�ूय 
८.  आवाजाचे �दषूण �नयं�ण ०.९०  १.५०  
९.  �यावसा�यक आरो�य आ�ण सरु�ा - १.००  

एकूण ६.४५  १३  

 
 

त�ता ७: पया�वरणीय �व�लेषणासाठ� देखरेखची वेळाप� 

तपशील वारंवारता देखरेख कालावधी/ 
�टेशन 

मह�वाचा देखरेखचे �व�लेषण 

भतूलावर�ल पाणी / 
�वह�र�तील पाणी  

वषा�तनू दोनदा       - पीएच, एस एस, ट�डीएस,    
लोह, सहनशीलता, �ारता   
�लोराई�स, नाय�े�स,  
स�फेट आ�ण �लोराइ�स 

हवे�या वातावरणातील 
देखरेख  

वषा�तनू दोनदा २४ तास पीएम 10, पीएम 2.5, SOx     
आ�ण NOx 

�वनी �दषूण वषा�तनू दोनदा - डीबी (ए) आ�ण डीबी (सी)     
मधील पातळी 



काय�रत �ठकाण वषा�तनू एकदा - पीएच, वाहकता, स�फेट,   
नाय�े�स, फॉ�फे�स, �ारता   
आ�ण पोत 

 


