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ललललललललल लललललल 

नवीन माजरी भुलमगत रूपािंतररत खलुी  खाण पररयोजना 
1.0 लललललललललल 

नवीन माजरी भुममगत रूपाांतररत खलुी  खाण हे महाराष्ट्रातील चांद्रपूर जजल्ह्यातील भद्रावती तहसीलमध्ये 

आणण नागपूरच्या दक्षक्षणेस सुमारे 135 फ़क.मी. रस्त्यावर आहे. ववद्यमान खाण नवीन माजरी भुममगत 

खाणीच े खलुी  खाणीमध्ये रूपाांतरण आहे. नवीन माजरी भुममगत खाण डब्लूसीएलच्या वर्ाष व्हॅली 
कोलफ़िल्हडमध्ये वसलेली आहे आणण वणी-राजूर रेल्हवे मागाषन े दक्षक्षण व उत्तर या दोन भागात भागात 

ववभागली गेली आहे. 

नवीन माजरी भुममगत पासुन खलुी  खाणला पयाषवरण, वन आणण जलवायु पररवतषन मांत्रालयाने पत्राांक  J-

11015/25/2008-IA.II (M) टद. 18.02.2011 द्वारे 479.16 हेक्िर खान क्षेत्रामध्ये 0.80 दशलक्ष िन 

प्रततवर्ष उत्पादन क्षमतेसह पयाषवरण स्वीकृतत ममळाली.  
नवीन माजरी भुममगत रूपाांतररत खलुी खाणीत 23.05.2015 रोजी उत्पादन सुरू झाले आणण प्रथम 

वर्ाषतच (2015-16) खाणीने ककककककक उत्पादन क्षमता गाठली. खाणीला लक्ष्य क्षमतेपेक्षा जास्त 

उत्पादन करण्याची क्षमता असल्हयाने,1.20 कककककक कक कककककककककपयतं  उत्पादन क्षमता 
वाढववण्यासाठी खनन योजना तयार केली गेली, जी 29.09.2016 रोजी डब्ल्हयूसीएल बोडषने मांजूर केली. या 
खनन योजनेच्या आर्ारे कककककककक, कक ककक कककककक कककककककक 

ककककककककककडून ककककककक  J-11015/25/2008-IA.II (M) कक. 13.02.2017 कककककक 

479.16 हेक्िर ककक क्षेत्रामध्ये 1.20 कककककक कक ककककककककक उत्पादन क्षमतेची 
कककककककक कककककककक ममळाली.  

खाणीने सन 2016-17 आणण 2017-18 मध्ये 1.20 दशलक्ष िन क्षमता सांपादन केली. नवीन माजरी 
भुममगत रूपाांतररत खलुी खाणीत स्राइकची लाांबी जास्त आहे आणण म्हणून सांपूणष स्राइक लाांबी 
उघडल्हयास उत्पादन क्षमतते 3.0 कककककक कक कककककककककची मानक क्षमता प्राप्त केली जाऊ 

शकते आणण 3.75 कककककक कक कककककककककची सवोच्च क्षमता प्राप्त केली जाऊ शकते. न्य ू

माजरी भुममगत रूपाांतररत खलुी  खाणीच्या ववद्यमान सीमेच्या उतार टदशलेा कोळसा साठा उपलब्र् आहे 

आणण वाढीव उत्पादन क्षमतेवर खाण जीवनासाठी अततररक्त खनन योग्य साठा उपलब्र् असल्हयान े

खाणीच्या पुढील ववस्ताराची सांर्ी आहे.  

अशा प्रकारे 706.28 हेक्िर क्षेत्रामध्ये 3.00 कककककक कक ककककककककक (नॉमेटिव्ह) आणण 3.75 

कककककक कक ककककककककक (शीर्ष) उत्पादन क्षमतेचा प्रकल्हप अहवाल तयार केला गेला व 

डब्ल्हयूसीएल मांडळाने टद. 07.06.2019रोजी झालेल्हया 311 व्या बैठकीत ककककककक 

WCL/BD/SECTT/BM-311/2019/539 द्वारे त्याला मांजुरी टदली.  
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मांजूर प्रकल्हप अहवालाच्या आर्ारे िॉमष - १ कागदपत्र कक ककक कककककक कककककककक 

मांत्रालयाकड े  सादर केले गेले. MoEF&CC च्या 6 व्या EAC (थमषल आणण कोल माइतनांग) बैठकीत 

प्रस्ताव चचाष झाली आणण सांदभष अिी (िीओआर) पत्राांक J-11015/25/ 2008-IA. II (M) 

कक.23.10.2019 नुसार मांजूर करण्यात आला. या TOR वर आर्ारीत हा पयाषवरण प्रभाव तनर्ाषरण व 

पयाषवरण व्यवस्थापन योजनेचा  कायषकारी साराांश महाराष्ट्र प्रदरू्ण तनयांत्रण मांडळाकड़ े  लोक सुनावणी 
कायषवाही पूणष करण्याकरीता सादर केला आहे.  

 

1.1 ललललल 

कककककककककक ककक ककककककक कककककककककककककक कककककककक 

ककककककककककक कककककक ककककककककक कककक. नवीन माजरी भुममगत रूपाांतररत खलुी  
खाण ककककक ककककककक  20°06'45.43" कक 20°08'43.08" ककक ककककक कककककक 

79°00'13.53" कक 79°01'59.9"  ककककककक ककककक ककक.  ककककक कक कककककक  

ककककककक ककककककककक ककक. 55P/4  ककक.   

1.2 लललललल  

नवीन माजरी भुममगत रूपाांतररत खलुी खाण रस्ता आणण रेल्हवेने जोडलेली आहे. माजरी-खदान रेल्हव े

स्िेशन मध्य रेल्हवेच्या माजरी - राजूर शाखा मागाषवर आहे. हे मध्य रेल्हवेच्या वर्ाष - काझीपेठ मुख्य 

मागाषवर असलेल्हया माजरी रेल्हवे स्थानकाच्या दक्षक्षण- पजचचमेकड़ े 3 फ़कमी अांतरावर आहे. नागपरू त े

चांद्रपूर महामागाषवर असलेल्हया वरोरा शहरापासून सरुू झालेल्हया वरोरा - वणी रोडमागे २० फ़कमी अांतरावर 
नवीन माजरी आहे. रोडमागे न्यू माजरी ते नागपूर हे अांतर अांदाजे 130 फ़क.मी. आहे आणण चांद्रपूर शहर 
मुख्यालयासाठी अांदाजे 70 फ़क. मी. आहे. 

1.3 ललललललललल ललल ललललललल  

प्रकल्हप क्षेत्राचा वैमशष्ट््यपूणष भूमीचा मध्य भाग 190 मीिर ते 194 मी. उांच असून उत्तर-दक्षक्षण उतारवाला 
आहे व  ज्याचा पजचचमेकडील भूभागाचा उतार वर्ाष नदीकड़ ेआहे. 1994 मध्ये न्यू माजरी कोमलयरी 
भागात वर्ाष नदीचा एचएिएल 193.65 मी. (कॉलरीच्या बेंच माकष च्या आरएलएलच्या सांदभाषत) नोंदला 
गेला.  

कोराडी नाला त्याच्या िािया व नाल्हयासह प्रकल्हप क्षते्राच्या पूवेकडील भागातून जातो आणण पूवेस मशरणा 
नाल्हयाबरोबर जोडला जातो. कोराडी नाला व मशरणा नाल्हयाची एचएिएल 192.45 मी. नोंदली आहे. या 
नाल्हयाांमळेु प्रकल्हपाच्या क्षेत्राची सांपूणष अप-डडप बाजू म्हणजेच खननयोग्य जमीन एचएिएलच्या खाली 
आहे. या भागातील जममन पातळी  185 m मीिर ते 190 मीिर दरम्यान आहे. 

1.4 लललललल ललल लललल 
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जजल्ह्याच ेहवामान कककककक उच्च तापमानामुळे उष्ट्ण कटिबांर्ीय म्हणून वगीकृत केले जाऊ शकते. 
जजल्ह्यात प्रामुख्यान ेदोन प्रमुख हांगाम आहेत - खपू गरम उन्हाळा आणण मध्यम टहवाळा.  टहवाळा लहान 

आणण सौम्य असतो व उन्हाळी मटहने खपू उष्ट्ण आणण दीघषकाळ राहतात. उन्हाळ्याच्या शवेिी मान्सूनचा 
हांगाम सुरु होतो व सप्िेंबरच्या शवेिी सांपतों. पावसाळ्यामध्ये नऋैत्य मॉनसून वा-याांमुळे जास्तीत जास्त 

पाऊस पडत असतो.  

2.0 ललललल ललललललल 

नवीन माजरी भुममगत रूपाांतररत खलुी कककककककक ककककक ककककककक ककककक 

ककककककक कककक.  

 

ललल .  ललललल पररमाण  

1. ततर    

a) ततटर  ) 235.03 

b) ततटर  ) 358.35 

2. तत   (ततटर  )   

a) ततक 52 

b) ततम   250 

3. ततमतत ततल   1 in 4.6 उत्तरी भागात to 

1 in 4.8 दक्षक्षणी भागात  

4. तत (ततटर  ) 12.88  to 18.89 

5. तत (ततटर  ) 2163 

6. तत  (ततटर  ) [ततप  ततइज़ ]  1316 

7. तत (ततटर  ) [ततप  ततइज़ ]  1073 

8. तत / GCV (kcal/kg)   'G-11' 

(GCV-4115) 

9. तत (दशल ततष  टन  )  

तत. 01.04.2018 तत                    

36.09 

10. ततर   (दशल ततष  घन  तत.)   373.18 

11. ततत  (घन  तत./टन  )  10.34 

 

खाणकामाची  लललललल व प्रकार  –  

प्रस्ताववत नवीन माजरी कककककक ककककककककक खलुी खाततत ततमतत ततल  ककककक 

आहे (1 in 4.6 कक 1 in 4.8) तसेच भूममगत पद्र्तीने ववस्ततृ काम झाले आहे. म्हणून डॅ्रगलाईन तसेच 

सरिेस मायनरच्या ककककककन ेकाम केले जाऊ शकत नाही.  

शावल-डांपर पध्दततन े  खलुी खाण चालवीणे ही अत्यांत लवचचक आणण सोयीची पद्र्त आहे आणण भू-
खननच्या मभन्न पररजस्थती आणण भूममगत खाणकाम करून ववकमसत सीमला हाताळु  शकते. हे इतर 
कोणत्याही तांत्रज्ञानामध्ये फ़कां वा उपकरणाांच्या कॉजन्िगरेशनमध्ये सुलभ सांक्रमणासाठी लवचचकता देखील 
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देते. डब्ल्हयूसीएलच्या खलु्हया ओपनकास्ि खाणीांमध्ये या तांत्रज्ञानाचा चाांगल्हया प्रकारे अवलांब केला गेला 
आहे आणण मायतनांगच्या या पद्र्तीसाठी कुशल मनुष्ट्यबळ उपलब्र् आहे. ववद्यमान न्यू माजरी यूजी त े

ओसी खाणीमध्ये शोव्हेल डांपर खाणीचा अवलांब केला जात आहे आणण म्हणूनच प्रस्ताववत ववस्ताराच्या 
खाणीतही खाण पद्र्तीची अशीच मशिारस करण्यात आली आहे. 

3.0 पयाावरण आणण उद्भवणाऱ्या लललललललललेे वणान 

या प्रकल्हपासाठी तनयममत पयाषवरण अनुवीक्षणने तयार केलेल्हया डिेाद्वारे सध्याच्या पररजस्थतीच े

मूल्हयाांकन केले गेले आहे. साराांमशत बेसलाइन डिेा खाली प्रदान केला आहे: 

3.1 सूक्ष्म मौसम ववज्ञान                                                                                      

पररयोजनेच्या कोर ज़ोनमर्े स्थावपत तनरांतर पररवशेी हवा गुणवत्ता अनुवीक्षण कें द्र (CAAQMS) द्वारे  
अभ्यास काळात (15 िेब्रुअरी 2019 ते 31 में 2019) नोंदलेला हवामानशास्त्रववर्यक डिेा ककक कककक 

कककक. कककककक खालील जस्थतीचा खलुासा कककक : 

वारा गती / टदशा 

सांपूणष हांगामात सामान्यतः मध्यम ते तीव्र वारा वाहत होता. सकाळच्या वेळी ववशरे्तः वारा मध्यम होता. 
दपुारच्या वेळे दरम्यान वारा तीव्र होता. वारा गती ≤ 0.5 मी / सेकां द ते 4.21 मी स ेसेकां द होती. हांगामी 
सरासरी वारा गती 1.4 मी / सेकां द एवढी होती. 

हांगामा दरम्यान वारा पॅिनषच ेववचलेर्ण केल्हयावर आढळले की प्रामुख्यान ेवारा टदशा दक्षक्षण, पजचचम, व 

दक्षक्षण पजचचम  होती.  

तापमान  

तापमान मूल्हय 23.14 0  त े47.780 C  इतकी होती. या कालावर्ी दरम्यान हांगामी सरासरी तापमान मूल्हय 

38.280 C असल्हयाच ेआढळले. 

सापेक्ष आद्रषता 

दैतनक सरासरी सापेक्ष आद्रषता मूल्हये 14.91 त े 79.85 % इतकी होती. सरासरी सरासरी आद्रषता मूल्हय 

34.30 % इतके आढळून आले. 

मेघ आच्छादन 

अभ्यासाच्या काळात आकाश मुख्यतः साि होते. 

पाऊस 
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अभ्यासाच्या काळात एकूण 50 मम.मी. पावसाची नोंद झाली. या हांगामात सरासरी पाऊस 0.47 मम.मी. 
आढळला. 

3.2 ललललललल हवा गणुवत्ता आधारभूत डटेा 

अभ्यास कालावर्ी दरम्यान केलेल्हया तनररक्षणाचा साराांश खालीलप्रमाणे आहे: 
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क्र.  स्थान  PM-10 PM-2.5 NOx SOX 

98th 
Percentile 

Min Max Avg 98th 
percentile 

Mi
n 

Max Avg 98th 
percentile 

Min Max Avg 98th 
percentile 

Min Max Avg 

Core Zone 

2 मैनेजर 
आफ़िस  

282.10 23 286 108.35 107.88 0 129 40.33 40.42 10 49 22.98 52.06 6 55.1 17.78 

3 पिाला 
मेगज़ीन  

171.12 13 216 78.45 101.40 9 120 41.69 49.96 13 57 22.89 43.74 5 47 16.81 

4 सबस्िेशन  215.44 21 258 87.11 81.04 6 95 38.03 53.8 13 69 24.10 48.94 5 55.1 19.33 

Permissible Limit 300  120 120 

Buffer Zone 

1 कुचना 
कालनी  

238.68 13 295 74.31 150.50 7 175 43.14 48.20 8 57 22.62 43.77 6 47.2 16.49 

5 नवीन माजरी 
बस्ती  

169.98 14 201 69.62 60.60 5 64 28.10 58.66 4 69 23.25 40.11 5 51.2 17.69 

6 देउलवाड़ा 
गाव  

131.24 5 137 55.59 70 9 82 35.79 25.33 4 26 18.74 33.11 4 35.8 15.10 

7 एकतानगर 

कालनी  
141.80 6 161 65.31 66.36 8 69 36.84 26.08 4 28 21.06 37.58 5 39.04 16.80 

8 वप ांपरी गाव  125.28 13 250 59.75 63.24 6 68 35.95 23.96 2 32 18.23 32.30 7 33.7 16.01 

9 चारगाव  179.62 9 205 63.01 72.04 10 81 39.52 26.00 3 26 19.92 44.91 5 51.3 16.85 

10 प्रगततनगर 
कालनी  

265.80 16 312 91.20 68.60 5 72 39.50 24.96 2 32 18.87 37.24 5 41.4 18.87 

11 ढोरवासा गाव  166.36 14 184 73.41 82.12 9 94 37.60 25.02 3 25.1 39.98 25.02 6 43 16.63 

Permissible Limit 100 60 80 80 
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3.3 पाण्याची गुणवत्ता 

सवषसार्ारणपणे वर्ाष नदीतील पाण्याची गुणवत्ता (अपस्रीम आणण डाउनस्रीम) IS: 10500 – 1991 

(अनुजे्ञय) and IS: 2296 – 1982 ववटहत तनयमाच्या  आत असलेले आढळले. पण बीओडी पातळी 
अचर्कतम बीओडी पातळी अचर्सूचना G.S.R. 742(E), टद. 25.9.2000 नुसार, 6 ममलीग्राम/ लीिर पेक्षा 
जास्त नोंदववली गेली. वर्ाष नदीतील गावातून उपचार न केलेले पाणी सोडण्यामुळे  हे असू शकते. 

3.4 लल ललललललललल गुणवत्ता 

वर्ष 2018 मरे् नवीन माजरी कककककक ककककककककक खलुी खाततकककक ककककककककक 

ककककककककक  सरासरी कककक पातळी चढ - उतार खालीलप्रमाणे आहे. 

कककककककककककक 

में-जून 

बिर  झोन 2.85 m to 10.85 m 

कककककककककककक 

आक्िोबर-नोवेंबर 

बिर  झोन 1.15 m to 10.45 m 

3.5 ध्वनी पातळी 

ध्वनी पातळी तनयममत अनुवीक्षणचा डािा दोन टठकाणी टदवस आणण रात्रीच्या वेळी घेतला जातो. सवष 
ध्वनी पातळी मूल्हये तनर्ाषररत मयाषदेत असल्हयाच ेआढळले. 

3.6 जलमनीचा वापर 

नवीन माजरी भुममगत रूपाांतररत खलुी खाततचा जमीन वापर खाली टदला  आहे:  

टेबल -1 वतामान  जमीन वापर (ललललललमधे( 

कक

क . वववरण  
कृवर्  

जमीन  

सरकारी 
जमीन  

वन 

जमीन  

एकूण 

जमीन 

1 वतषमान नवीन माजरी भुममगत 

रूपाांतररत खलुी खाततची जमीन  
460.21 18.95 Nil 479.16 

2 खान ववस्ताराकरीता लागणारी 
अततररक्त जमीन  

220.30 6.82 Nil 227.12 

3 नवीन माजरी कककककक 

ककककककककक खलुी खाण 

कककककककककककक एकूण  

कककक 

680.51 25.77 Nil 706.28 

ककक ककककककक ककककककक कककक   खालीलप्रमाणे आहे: 
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टेबल -2 ललल ललललललल ललललललल लललल   (ललललललमधे( 

कक

क. वववरण  
वतषमान 

जमीन  
प्रस्ताववत जमीन  

1. खनन क्षेत्र 114.35 358.35 

2. प्रस्ताववत खाण क्षेत्र  137.10 - 

3. बा्य अचर्भार डम्प 84.60 84.60 

4. सतही माती डम्प 4.20 4.20 

5. कॉलनी / मूलभूत सुववर्ा 10.00 15.00 

6. तिबांर्  12.90 53.20 

7. डांप सभोवताल सुरक्षा क्षेत्र  
64.62 

47.49 

8. ब्लाजस्िांग ज़ोन  58.69 

9. 
पररमेयकरणा करीता लागणारे 
क्षेत्र   

51.39 84.75 

 एकूण जमीन 479.16 706.28 

 

खान समाजप्तच्या वेळी ककककककक कककक खालीलप्रमाणे असेल: 

टेबल -3 खान समाजप्तच्या वेळी ललललललल लललल   (लललललल ) 

कक

क . 
वववरण  

जमीन वापर 
कककक

ककककक

क 

ककककक कक 
ककककक  

ककक

कक

ककक 

कककक 

1 
ककककक 
कककककक 
कककक 

84.60 0.00 0.00 0.00 84.60 

2 
कककक कककक 
कककक  

4.20 0.00 0.00 0.00 4.20 

3 खतनत क्षेत्र 0.00 358.35 0.00 0.00 358.35 

4 मूलभूत सुववर्ा 2.00 0.00 13.00 0.00 15.00 

5 तिबांर् 4.00 0.00 49.20 0.00 53.20 

6 अक्षुब्र् क्षेत्र 140.00 0.00 0.00 50.93 190.93 

 एकूण 234.80 358.35 62.20 50.93 706.28 

 

3.7 ललललललल-लललललल लललललल  

प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सांचर् क रस्ते, शाळा, दवाखाने इ पायाभूत सुववर्ाांचा ववकास कककककककक  

सामाजजक-आचथषक वातावरणकक  सकारात्मक पररणाम ककककक ककक अपेक्षक्षत आहे. सीएसआर 
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आणण सीईआर अांतगषत सामाजजक पायाभूत सुववर्ा ववकमसत केल्हया जातील. कॉपोरेि पयाषवरण 

जबाबदारीवर एकूण 2.99 कोिी रुपये खचष केले जातील. 

4.0 उिभवनाया पयाावरण प्रभाव आणण प्रभाव प्रशामक  उपाययोजना  

पयाषवरण जस्थती आणण ववववर् उपाय अांमल बजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक बहु आयामी दृजष्ट्िकोन  

ठेवणे  आवचयक आहे.  

4.1 ललल लललललललल  

ककककककक र्ळू पातळी अांदाज AERMOD version 16216r मॉडलेकककक मदकककक (24 तास 

सरासरी) कककक कककक.   

हवा प्रदरू्ण तनयांत्रण उपाय 

सभोवतालच्या  हवेवर प्रततकूल पररणाम कमी करण्यासाठी खालील उपाय प्रस्ताववत केले आहेत आणण 

खाण ववस्तार दरम्यान याांना राबववण्यात येईल .  

अ) कककक  ककक ककककककककक कककककक ककककककककक कककक ककककककक.   

क) ककककककककक  ककककककककक कककक.  

क) ककककक ककककक कककक–कक कककककक कककककककक  कककक क ककककककक 

ककककककककक ककककक. 

क)  ककककक कककककक कककककककककक  कककककक कककककक कककककककक ककककक 

ककककक.  

क) कककककककककक ककक कककककककककक ककक कककककक ककक  कककक ककककक 

कककककक कककक कककक. ककक कककककककककककककक ककककक क ककककक ककककक 

कककक ककककककककक कककककककककक ककककक कककक.  

क) कककक ककककक क कककककक ककक कककककक कककक कक कककककक कककक कककक 

ककक ककककक. 

क) कककक क ककक ककककक कककककक ककककककक ककककक ककककककक कककककक  

ककक कक, SO2, NOX, ककककककक कककककककक ककककक कककककककक कककककक 

ककककक कककककक कककक क कककककककककककककककक ककक कककककक कककक.  

क) ककककक  ककककककककक CPCB  कककककककककक ककककककक कककक 

कककककककककक कककककक ककककककककक  कककककक कककक.  

ककक ककककककक कककककककककककककक कककककककककक   

कककक ककककककक, ककककक कककककककककक कककक कककककक ककक  

ककककककककककककककककक ककक ककककककककक कककककककककक कककक कककक. 

कककककककककक कककककक ककक, ककककककक  कककककक ककक कककक कककककक 

ककककककक कककककक कककक. कककककक  ककककक क कककककक ककक, ककककककक , 

ककककक  ककककककक ककककककक ककककककक ककककककककककककक ककककककक 

कककककककक ककककककककक कककककककक कककक कककक. कककककककक 
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ककककककककक 140 कककककक कककककककककक कककक कककक ककककककक कककककक 

कककककक कककक. ककक ककक ककककककककक कककक 706.28 कककक 234.84 कककककक 

)33%) ककककक कककककककककक कककककक कककक. प्रायोचगकदृष्ट््या असे टदसून आले आहे की 
काही वनस्पती प्रजातीांमध्ये कणयुक्त पदाथष काढून िाकण्याची चाांगली कायषक्षमता असते. कें द्रीय प्रदरू्ण 

तनयांत्रण मांडळाने काही वनस्पती प्रजातीांची मशिारस केली आहे, ज्या र्ळू तनयांत्रणासाठी अततशय 

कायषक्षम आहेत. 

4.2 पाण्याची गुणवत्ता   

उिभवनाया प्रभाव ननधाारण   

खाण  आणण त्यासांबचर्त फ़क्रयाांकरीता भरपूर पाण्याची आवचयकता असते मोठ्या व खोल खाणीमूळे या 
क्षेत्रात  जलभूस्तरावर परीणाम होऊ शकतात. भूस्तर खाली गेल्हयामूळे पाण्याची उपलब्र्ता कमी होऊ 

शकते. खतनज खनन केल्हयाने  भारी र्ातु, आम्लता वाढ, मातीच ेतनलांबन कण यात वाढ सांभवते. पण 

माजरी क्षेत्रातील इतर खाणीप्रमाणे येथेही िक्त मातीच ेतनलांबन कण वाढ सांभवते. तथावप, पूवी जवळच्या 
नवीन माजरी II (ए) खाण मर्नु उत्सजजषत पाण्यात आम्लता आढळली आहे. आतापयतं नवीन माजरी 
भुममगत रूपाांतररत खलुी खाततमध्ये उत्सजजषत पाण्यात आम्लता असल्हयाची नोंद झालेली नाही. तथावप, 

खाणीतील पाण्याच ेववसजषन गुणवते्तच ेतनरांतर तनरीक्षण करणे आवचयक आहे. जर कोणत्याही वेळी 
उत्सजजषत पाण्यात आम्लता आढळली तर आम्ल खाण उत्सजजषत पाण्यावर उपचार करण्यासाठी आवचयक 

कायषवाही केली जाईल. 

 

जल प्रदरू्ण कमी करण्याकरीता तनयांत्रण उपाय योजनचे ेप्रमुख बबन्द ुखालीलप्रमाणे आहेत : 

i) औद्यौचगक उत्सजजषत पाणी – 

कायष शाळा आणण कोल हैंडमलांग प्लाांिमर्नू उत्सजजषत  पाककककककल तेल, ग्रीस, तनांलबबत  कणाांना 
साांडपाणी उपचार कें द्र (ETP)मध्ये  वेगळे करून पाण्याचा पुनवाषपर केला जाईल. नवीन माजरी 
कककककक ककककककककक खलुी खाततत 100 फ़कलोलीिर क्षमतेचा ETP सुरू करण्यात आला आहे. 

ETP मर्नू बाहेर पडणारे स्वच्छ पाणी पाण्याच्या बांद सकीिमध्ये घेतले जाते आणण त्याचा पुनवाषपर केला 
जातो. पयाषवरण(सांरक्षण) दरुुस्ती तनयम, २०००नुसार ETP उत्सजजषत  पाण्याच े सवष पॅरामीिर 
तनयममतपणे परीक्षण केले जातात. ववस्तारीकरणाच्या वेळी, ETP च े उत्सजजषत पाणी वाढू शकेल. 

म्हणूनच, अततररक्त साांडपाणी शुद्र्ीकरणासाठी १०० फ़कलोलीिर क्षमतेचा अततररक्त ETP बनववण्याचा 
प्रस्ताव आहे. अततररक्त ईिीपी बसववण्याकरीता  मांजूर प्रकल्हप अहवालात 25 लाख रुपयाांची तरतूद 

करण्यात आली आहे. 

ii) खाणीतील पाणी –  
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खाण भूममगत कोळसा खाणीच ेखलु्हया कोळसा खाण रूपाांतरण आहे. सध्या भमूमगत गॅलरीमध्ये पाणी 
साचले आहे. अद्याप खलुी खाण कायष क्षेत्रातून पाणी तनचरा काम केले जात नाही. तथावप, भववष्ट्यात 

खाणीत माझ े पांप सोडण्यासाठी पांप बसववण्यात येतील. बहुतेक तनलांबबत कण कोळशाच्या खाणीत 

असलेल्हया सांपमरे् बसतात आणण वरच ेस्वच्छ पाणी पषृ्ट्ठभागावरील अवसादन िाकीमध्ये िाकले जाईल. 

हे पाणी नदीत सोडण्यापूवी पषृ्ट्ठभागावरील गाळाच्या तलावामर्नू जाणे आवचयक आहे. नवीन माजरी 
कककककक ककककककककक खलुी खाततत 50 x 18 x 1.20 मीिर (२ नांबर रोर्क मभांती सह) 

अवसादन िाकी तयार केली गेली आहे. ववस्ताराच्या प्रस्तावासाठी अततररक्त अवसादन िाकी प्रस्ताववत 

केली आहे. अततररक्त अवसादन िाकी बाांर्कामासाठी मांजूर प्रकल्हप अहवालात 25.00 लाख रुपयाांची 
तरतूद करण्यात आली आहे. 

iii) पावसाळी पाणी –  

पावसाळी  पाण्याने डांपच्या वरच्या आणण साइडच्या मातीच ेक्षरण होऊन नैसचगषक पाण्याच ेप्रवाह चोक 

होऊ  शकतात त्याकरीता पयाषप्त झाड़ी लावून क्षरण रोखण्यात  येईल. यामुले गाळ वाहुन जाण्यास आळा  
बसेल व नैसचगषक जल प्रवाहात गाळ साचने थाांबेल. यामशवाय डांपच्या तळाजवळ गाळ पकड़ नाल्हया 
बनावल्हया गेल्हया आहेत व त्याांना  पावसाळा पूवष साि केल्हया जाते.  

iv) घरगुती उत्सजषन पाणी- 

 खाणीच्या प्रस्ताववत मनुष्ट्यबळासाठी नवीन तनवासी इमारतीांच्या कोणत्याही तरतूदीची प्रस्तावना 
नसल्हयामुळे वसाहतीसाठी घरगुती उत्सजषन पाणी प्रफ़क्रया कें द्र प्रस्ताववत नाही. परांत,ु खाणस्थळी तयार 
होणा-या मसवेज उत्सजषन पाणी उपचार करण्यासाठी STP बनववण्याचा प्रस्ताव आहे. खाण साइिवर 
एसिीपी बसवण्यासाठी 15.0 लाख रुपयाांची भाांडवली तरतूद करण्यात आली आहे 

जल भूवैज्ञाननक प्रभाव :-   

 खाणक्षेत्रात खाणकायष करताना कोळसा मसमच्या वर असलेले जलभतृ उघड़ े पडतात व खाणीत पाणी 
ममळ्ते.  खाणीत 1103 घन मी. / टदवस जलभतृ पाणी अपेक्षक्षत आहे. हे पाणी पम्प केल्हयाने उलिा बत्रशांकु 

आकाराचा गढ़ढाकार बनेल ज्याचा आकार पाण्याची वाहकता, जलभतृची उपज क्षमता, खाणीची खोली व 

क्षेत्र यावर अवलांबून असेन. 

ककक कककककक कककककककककक  ककक उलिा बत्रशांकु आकाराचा गढ़ढाकार बनेल. 

कककककककक कककककक ककककककक ककक कककक  क ककककक कककककक ककककककक  

कककककक ककक कककक.  

नवीन माजरी कककककक ककककककककक खलुी खाततमरे् ककककक: खाण जलभतृ प्रभावाची 
बत्रज्या 650  मी. असले. नवीन माजरी कककककक ककककककककक खलुी खाततत ककक 
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ककककककक 10 कककककककक कककककक ककककककककक कककक ककककक कककक 39.43 

% ककक.  

सिंवधान उपाय  

1. खाणीमर्ील पाणी हे खाणीमर्ील र्ळुशमन, आग ववझवण्यासाठी व इतर औद्योचगक पाण्याच्या 
गरजा पूणष करण्यासाठी वापरण्यात येईल.  

2. खाण क्षेत्रापासून दरू जल सांवर्षक जलाशय बाांर्ले जातील.  खाणीमर्ील पाणी पांप द्वारे खाण 

के्षत्रापासून दरू जल सांवर्षक कृबत्रम/नैसचगषक जलाशयात भरून जलभूस्तरावर होणारे पररणाम कमी केले 

जातील.  

3. खाण समाजप्तनांतर ववपूल पाऊस व मुबलक भूचाजष याच्यामुळे पाण्याच े नुकसान भरुन तनघेल. 

खाणीचा प्रभाव तात्पुरता राहील. जुन्या खाणी जलाशयाांच ेक़ाम करतात त्यामुळे पाणी सांवर्षनात वाढ 

होऊन पररसरात सांसार्न उपलब्र्ता सुर्ारते.  

4. खाणीतील तनचरा पाणी क्षेत्रीय रटहवाचयाना घरगतुी व शतेीकामाकररता उपलब्र् करुन  टदल्हया जाईल.  

5. खाण  पाण्याचा तनकास, स्थातनक नदी / नाला व घरगुती पाण्याची गुणवत्ता तनयममतपणे तपासल्हया 
जाईल. या बाबतीत िील्हड डािा घेवून त्रिुी आढ़ळल्हयास पररयोजना व्यवस्थापनाकडून आवचयक सुर्ारणा 
केली जाईल.   

4.3 ध्वनीची गुणवत्ता  

कककककककक  कककककक कककक 2000 ककककक ककककक कककक ककककककककक 

ककककककककक कककक कककक.  ककककककक ककककक / ककककककककककक  कककककक 

कककककककककक कककककककककक, कककककककककक क ककककक कककककककककककक 

कक ककक कककककक  कककक ककककककक कककक कककक कककक.  

4.4 लललल ललल लललल ललललललललललललललल लललललल 

नवीन माजरी कककककक ककककककककक खलुी खाततच ेववद्यमान खान लीज क्षेत्र 479.16 हेक्िर 
(460.21 हेक्िर कृवर् जमीन आणण 18.95 हेक्िर सरकारी जमीन) आहे. 479.16 हेक्िर क्षेत्रापैकी 455.77 

हेक्िर जमीन (6.82. कृवर् जमीन आणण 140.78 हेक्िर सरकारी जमीन) ताब्यात घेण्यात आली आहे. 

नवीन माजरी कककककक ककककककककक खलुी खाततच्या प्रस्ताववत ववस्तारात  खाणीच्या खोल 

भागापुढे  ववस्ताराची प्रस्तावना आहे आणण ववद्यमान खाण क्षेत्रासह या ववस्तारामध्ये एकूण जमीन 

706.28 हेक्िर (680.51 हेक्िर कृवर् जमीन व 25.77 हेक्िर सरकारी जमीन) सामील आहे. 

कककककककककककक कककककक कककक ककककककक 1152.66 कककककक ककक. कक 

ककककककककककककक 1050.99 कककककककक कककक कककक क 89.6 कककककक 

कककककक कककक ककक. कककककक -2 कककककककककककककक कककककक 12.7 

कककककक कक कककक ककककक कककककक ककक. 
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ककक कककककककक कककक कककक कककककककककककक कककक कककक ककक. 

कककककककक कककक ककककककक ककककककककक कककक कककककक कककक 

ककककककक ककककककक –ककक (कककककक) ककककककक कककक. 

कककक ककककककककककककक ककककक कककककक कककककककककक ककककककक ककक 

ककक. 

1. खाणीमर्ील पाणी हे खाणीमर्ील रु्ळशमन, आग ववझवण्यासाठी व इतर औद्योचगक 

पाण्याच्या गरजा पूणष करण्यासाठी वापरण्यात येईल.  

2. खाण के्षत्रापासून दरू जल सांवर्षक जलाशय बाांर्ले जातील.  खाणीमर्ील पाणी पांप द्वारे खाण 

के्षत्रापासून दरू जल सांवर्षक कृबत्रम/नैसचगषक जलाशयात भरून जलभूस्तरावर होणारे पररणाम 

कमी केले जातील.  

3. खाण समाजप्तनांतर ववपूल पाऊस व मुबलक भूचाजष याच्यामुळे पाण्याचे नुकसान भरुन तनघेल. 

खाणीचा प्रभाव तात्पुरता राहील. जुन्या खाणी जलाशयाांचे क़ाम करतात त्यामुळे पाणी सांवर्षनात 

वाढ होऊन पररसरात सांसार्न उपलब्र्ता सुर्ारते.  

4. खाणीतील तनचरा पाणी क्षेत्रीय रटहवाचयाना घरगुती व शेतीकामाकररता उपलब्र् करुन  टदल्हया 
जाईल.  

5. खाण  पाण्याचा तनकास, स्थातनक नदी / नाला व घरगुती पाण्याची गुणवत्ता तनयममतपणे 

तपासल्हया जाईल. या बाबतीत िील्हड डािा घेवून त्रुिी आढ़ळल्हयास पररयोजना व्यवस्थापनाकडून 

आवचयक सुर्ारणा केली जाईल.   

4.5 पुनस्थाापन आणण पुनवासन 

गावाांच्या पुनस्थाषपन व पुनवषसनाची तरतूद योग्य नुकसान भरपाई अचर्कार आणण पारदशषक जमीन 

भूसांपादन, पुनस्थाषपन व पुनवषसन अचर्तनयम, 2013 नुसार करण्यात आली आहे. 

जमीन व घरववस्थावपताांना RFCTLAAR 2013 नुसार जमीन व घरबाांर्णीच ेपुनस्थाषपन  व पुनवषसन 

करण्यासाठी 3,268.36 लाख रुपयाांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

4.6 ललललललललल ललल ललल ललललल  

ककण ककक कककककक ककक ककक कककककक कककक-कक कककककककककककक कककक 

ककककक. ककककककक ककक कककककककक कककककककककक ककककककककककक 

ककककक ककककककक कककक ककककककक ककककक कककककक ककक कककक कककक 

कककक. ककककक कक. 6ककक / कककककक कककक ककककक ककण ककक कककककककककक 

ककककक कककक.  ककककक ककककककककक ककककककक ककक ककककक कककककककक 

ककककक ककककककककक ककण ककक ककककक कककक कककक कककक. पवनी II 

ककककककक   कककक  ककक ककककककककककककक ककककककककक ककण ककक 

कककककक  कक. 129.08 कककक  कककककककक ककककक (ककककक 2015 कककक ककक 
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ककल्हय  ककककककककक कककककक कक. 6ककक / कककककक क 5% ककककककककक ककक 

कककककक ककककक) कककक ककक.   

5.0 लललललललल ललललललललल  ललललललललल 

कककककककक ककककककककक  ककककककककक कक ककककककककक 

कककककककककककककक ककककक क कककककक कककककककक कककककक 

कककककककककककक ककक  – VI  ककककक कककक कककक ककक.  

कककककककक ककककककक ककक  

कककककककककक (कककककककक ) कककककककक कककककककक कककककककक 

कककककक कककक.  कक ककककक कककककककककक ककककककक ककककककक 

कककककककक कककककककककककक ककककककक कककककक ककककककककक कककक. 

कककककककक कककककक ककककककक कककककक ककककककककक ककककककक 

ककककककककककक  कककककक ककककककककक कककककककककक ककककककक 

ककककककककक कककककककक कककक. ककककककककक कककककककक ककककककक 

(कककककककक) ककककककककक कककककककककक ककककककक ककककक  

कककककककककक कककककक कककककककककककक कककक कककककक. कक कककककककक  

ककककककककक कककक कककककककक क ककककककककककक कककककककककक कककक 

कककककक कककककक क कककक ककककककककक ककककक. 

6.0 लललललललल लल लललललल लललल लललललल  

कककककककक कककककककककककक कक. 97.09 ककक  ककककक कककककककक कककक 

कककककककक ककक. कककककककक कककककक कककक  ककककक कक. 6 ककककक कककक 

कककककककक कककक ककक.  

7.0 लललललल ललललललल ललललललल  

कककक कककककक ककककककक ककककककक कककककककककक कक 3 

कककककककककककक ककककक ककककककककककक 2% ककककक ककककक 

कककककककककक कक. 2 / कक ककककक कक ककककक कककक कककक कककक 

कककककककककककक ककककककक कककककककककक ककककककक क कककककक 

कककककककककककक कककककककक  कककक. 

8.0 लललललललल   

ककण ककककककककककक कककक ककक ककककककक ककककककक कककक ककक कक 

ककककककक ककककककक ककककककक ककककक कककककक कककककककक  ककककक 

कककककककककककक कककक  ककक कककक कककककक.  

कककककककक ककककककक कककककककककक कककककक कककककक सांवर्षन उपाककककक 

कककककककककक कककक ककककक. कककककककक ककककककककककक कककककक 

कककककक ककक ककककक.  

नवीन माजरी कककककक ककककककककक खलुी खाततला कककककककक कककककककक 

कककककक कककक, कककककककक ककककककक  ककककक क कककककक ककककक ककककक 

ककक कककक क 2019-20 कककककक 100 कककक  कककककककककक  ककककक 

ककककककककक  कककक ककककककक  ककककककक ककक कककक.  
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पयाषवरण, वन आणण जलवायु ककककककककककककक ककककककककककककक कक ककककक 

कककककककक कककककक कककककककक / कककककककक कककककककककक ककककक  

ककककक कककककककककक ककककककक कककककककक  मांडक याांना ककक ककककककक 

कककककक कककककककरीकक कककक कककक ककक.  

( ललल – कक ककककककककक कककककक ककककककक ककककककककक कककककक 

ककककककक कककक ककक कककक कककक ककककक ककककककककक ककककककक  ककक 

ककककककक ककककककक ककक / ककककककक ककककक कककक कककक कककक 

कककककक.) 

 

 

अ. 
ततर

. 

ततग 
ततर ततर  

ततन ऊां ची  
(मी.) 

तत आततर ततण 
(दशल ततष  घन  तत) 

वतषमान  

(31.03.2018) 

उरलेले 

ततर तत
ण  

1. ततय ततग  

1.1 ततय ततग ततकतत ) 90 मी. 6.39 32.45 

1.2 ततय ततग ततकतत ) 20 मी. 1.20 - 

1.3. तट ततध कोराडी नाला व वर्ाष नदीच्या 
फ़कनारी  

6 मी. HFL 

च्या वर  2.72 4.50* 

1.4 तात्पुरता काळी 
ततय ततग 

खाणीच्या डीप भागात 

(हलववला जाईल ) 
20 m 0 6.48 

ततय ततग वगळूण ) 10.31 36.95* 

2. तततततक ततग  

2.1 जवळच्या IA व 

IIA खलू्हया 
खाणीत  

IA च्या कोळसा काढलेल्हया  
ततय ततगासोबत एकरूप 

करून  

जमीनीखा
ली व 

जमीनीवर 
85 मी. 
उांचीपयतं   

 168.35 

2.2 
IIA च्या कोळसा काढलेल्हया  
ररक्त खड्डयात 

 168.38 

एकुण तततततक ततग  336.73 

ततय ततग वगळूण ) 10.31 373.68 

 

अ. 
ककर . 

ककन  कक आककर ककण (दशल ककष  घन  कक) 

1. ततकतत ) 8.64 
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2. तट ककध  2.42 

 ककय ककग) 133.50 

1 कक -IB) 8.50 

2 कक -IB) 12.57 

3 कक -IIB) 7.88 

4 ककर ( 14.88 

 कक  ककईल ( 43.83 

1 कक -I  145.40 

2 कक -II  177.13 

 एककण ककतककक ककग 322.53 

 ककय ककग +ककतककक ककग 456.03 

 

अ॰ 
क्र॰  

वववरण  वकृ्षारोपण  

ररक्त 

(जलाशय)  

सावषजतन
क 

उपयोगाची 
जमीन   

अबाचर्त 

क्षेत्र  
एकुण 

1 ततय ततर  ततग 84.60 0.00 0.00 0.00 84.60 

2 तत ततग  4.20 0.00 0.00 0.00 4.20 

3 उततखनन 0.00 358.35 0.00 0.00 358.35 

4 बाांचर्व क्षेत्र   2.00 0.00 13.00 0.00 15.00 

5 तिबांर्  4.00 0.00 49.20 0.00 53.20 

6 अबाचर्त क्षेत्र  140.00 0.00 0.00 50.93 190.93 

 

एकुण 

 

234.80 358.35 62.20 50.93 706.28 

 

Month 

  

Date of Data 

collection 

Noise Level in dB(A)   

Day Time Night Time   

APRIL.2019 23.04.2019 45 -    
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Month 

  

Date of Data 

collection 

Noise Level in dB(A)   

Day Time Night Time   

MAR.2019 03.08.2019 43.8 42.6   

MAR.2019 27.03.2019 44.1 43.5   

FEB.2019 02.04.2019 43.7 42.5   

FEB.2019 19.02.2019 43.8 42.3   

MAY.2019 01.05.2019 44 43.6   

JAN.2019 17.01.2019 43.7 42.4   

DEC.2018 12.06.2018 47.6 46.4   

DEC.2018 20.12.2018 44.6 43.4   

NOV.2018 13.11.2018 46 45.1   

NOV.2018 26.11.2018 45.6 44.3   

OCT.2018 10.05.2018 46.7 45.4   

OCT.2018 23.10.2018 44 43.2   

SEP.2018 09.10.2018 43.7 42.6   

SEP.2018 24.09.2018 45.6 44.3   

AUG.2018 08.09.2018 46.6 45.7   

AUG.2018 28.08.2018 43.9 42.5   

JULY.2018 07.12.2018 67.7 66.9   

JULY.2018 26.07.2018 45.8 42.7   

JUNE.2018 06.12.2018 69.6 68.7   

JUNE.2018 27.06.2018 66.4 65.7   

MAY.2018 05.09.2018 43.8 42.5   

MAY.2018 22.05.2018 43.3 42.7   

APRIL.2018 04.11.2018 40.2 36.8   

APRIL.2018 24.04.2018 40.1 36.6   

MAR.2018 03.12.2018 42.9 41.2   
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Month 

  

Date of Data 

collection 

Noise Level in dB(A)   

Day Time Night Time   

MAR.2018 20.03.2018 42.5 40.7   

FEB.2018 02.12.2018 40.9 33.7   

FEB.2018 26.02.2018 39.2 34.7   

JAN.2018 01.09.2018 42.8 41   

JAN.2018 20/01/2018 42.9 41.4   

DEC.2017 09.12.2017 42.9 40.7   

DEC.2017 26.12.2017 43.8 41.7   

NOV.2017 11.07.2017 43.3 40.5   

NOV.2017 25.11.2017 49.8 47.6   

OCT.2017 10.10.2017 42.2 40.7   

OCT.2017 26.10.2017 42.1 40.2   

SEP.2017 13.09.2017 37.1 32.6   

SEP.2017 26.09.2017 36.8 30.1   

AUG.2017 08.08.2017 46.4 46.2   

AUG.2017 23.08.2017 52.7 52.6   

JULY.2017 11.07.2017 44.9 42.7   

JULY.2017 26.07.2017 45.7 42.9   

APRIL.2017 10.04.2017 42.7 35.8   

APRIL.2017 25.04.2017 42.9 36.5   

MAY.2017 13.05.2017 39.9 35.6   

MAY.2017 24.05.2017 40 33   

JUNE.2017 15.06.2017 43.6 41.7   

JUNE.2017 19.06.2017 44 42.6   

 


