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वाळू उत्खनन: वेळापत्रक दनश्चित
पर्यावरण अनमती आता दिल्हास्तरावर दमळणार
- महसूलमुंत्री एकनाथराव खडसे
मुंबई
, दद.23 फेब्रवारी- वाळू सह गौण खननजाच्या उत्खननासाठी (पाच) 5 हे क्टर पेक्षा कमी
क्षेत्राकरीता यापुढे पयावरण अनुमती घे ण्यासंबंधीचे प्रस्तावमंजरू करण्यासाठी नजल्हास्तरीय तज्ञ मूल्यांकन
सनमती व नजल्हास्तरीय पयावरण आघात मूल्यांकन प्रानधकरण स्थापन करण्यात आले आहे . यामुळे वाळू
उत्खननासाठी पयावरण अनुमतीचे प्रस्ताव नजल्हा पातळीवरच तपासले जाणार असून त्यासाठी
राज्यस्तरावर अथात मंत्रालयामध्ये येण्याची गरज उरलेली नाही. तसेच वाळू उत्खननासंबंधी वेळापत्रक
ठरनवण्यात आले आहे . त्यानुसार दरवषी ऑगस्ट अखेरपययन्त नजल्हास्तरीय सनमतीकडू न पयावरण
अनुमती प्राप्त झाल्यावर सप्टें बर अखेरपययन्त वाळू नललावाची प्रनिया पूणय करण्यात येईल व 1 ऑक्टोबर
रोजी यशस्वी बोलीदारास वाळू गटाचा ताबा दे ण्यात येईल. वाळू नललावाचा कालावधी यापुढे एक वषासाठी
राहील, अशी मानहती आज महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी मंत्रालयात वाताहरांशी बोलताना नदली.
खडसे पुढे म्हणाले की
, गौण खननज अथात माती , दगड इत्यादीच्या उत्खननास पयावरणाची
अनुमती घे ण्यापासून कंु भार समाजास मातीची भांडी , नदवे, खेळणी इत्यादींसाठी सूट दे ण्यात आली आहे .
त्याचबरोबर शेतामध्ये पुरामुळे तयार झालेले वाळू चे नढग काढू न टाकणे , ग्रामपंचायतीच्या तसेच गावातील
सामानजक कामासाठी वाळू उत्खनन करणे , गावातील तलावातून गाळ काढणे , मनरे गा व रोहयो अंतगयत
बंधारे बांधणे ; गावातील रस्ते , तलाव व शासकीय योजना इत्यादी कामासाठी उत्खनन करणे ; पूर पनरस्स्थती
उदभवू नये यासाठी बंधारे , धरण, नदया, तलाव यामधून नजल्हानधकाऱयांच्या आदे शानुसार गाळ काढणे ,
ससचन व नपण्याच्या पाण्याकरीता नवनहर खोदणे , घरासाठी पाया खोदणे इत्यादीसाठी पयावरण अनुमती
घे ण्यापासून सूट दे ण्यात आली आहे , असेही खडसे यांनी सांनगतले .
अनेक वेळा वाळू काढण्याचा नललाव जाहीर होऊनही वाळू ची नठकाणे नवकत घे तली जात नाहीत.
अशा नठकाणची वाळू शासकीय दरापेक्षा 25 % कमी भावाने शासकीय बांधकामासाठी नवकली जाईल.
एखाद्या व्यक्तीला घर बांधावयाचे असल्यास आनण त्या व्यक्तीच्या घराजवळच नललावात नवकला न
गेलेला वाळू घाट असेल तर अशा व्यक्तीलाही (स्वत: बांधकाम करणार असल्यास) सवलतीच्या दरात त्या
नठकाणची वाळू दे ण्याचा शासनाचा नवचार आहे . मात्र नसमेंट
, पोल , पाईप व इतर वस्तूंची ननर्ममती
करणाऱयांना सवलत नमळणार नाही, असेही खडसे यांनी यावेळी स्पष्ट केले .
एका प्रश्नाला उत्तर दे ताना खडसे म्हणाले की
, वाळू , दगड व गौण खननजापासून राज्य शासनाला
सुमारे 2 ,200 कोटी रुपये स्वानमत्व धन अथात रॉयल्टी म्हणून नमळे ल , अशी अपेक्षा आहे . नललावाने
द्यावयाचे 5 हे क्टरपेक्षा कमी क्षेत्राचे वाळू चे घाट राज्याच्या बहु तांश नजल्हयात 50
% पेक्षा कमी आहे त.
नजल्हास्तरीय सनमतीने पयावरण अनुमती संदभात नदलेला ननणयय आवेदनकत्यास मान्य नसल्यास त्याला
अपील करता येऊ शकेल, असे खडसे शेवटी म्हणाले .
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