
कार्यकारी साराांश 

पररचर् 

आशापुरा माइनकेम लिमीटेड याााांना रायगड जिल्ह्यातीि विविध बॉक्साईट खाणी आणण तयााांच्या 
सहयोगी भागीदारी साांस्था िस ेकी ननिेश माईन्स कॉपोरेशन, प्राची माईन्स आणण अल्हतगे स्टोन 
क्रलशाांग इाांडस्रीि ई. कडून दीर्घकािीन बॉक्साइट चा पुरिठा करणारी साखळी व्यिस्था उपिब्ध 
आहे.आशापुरा यााांनी बॉक्साइट ओर िोड करण्यासाठी कॅजटटव्ह िेटीचे बााांधकाम प्रस्तावित केिे आहे. 

प्रकल्प वर्यन 

प्रकल्पाववषर्ी:  

या प्रकल्हपामध्ये अाांदािे ३३८७५ चौ. मी. क्षेत्रफळ असून ्यात एकेक िेट्टी, भरपूर साठा क्षेत्र ि 
माििाहतुकीची सुविधा उपिब्ध आहे. िेट्टी बााांधकामाचे क्षेत्रफळ एकूण १३७५ चौ. मी. असून तयात 
मुख्य बथघ क्षेत्र ५०० चौ. मी. म्हणिेच ५० मी िााांबी ि १० मी. राां दी असिेिा आहे. िोडमागघ ३७५ 
चौ. मी. इतका आहे (५० मी िााांबी ि ७. मी. राां दी आहे) प्रशासकीय क्षेत्र ५०० चौ. मी. (काल्हयाघिायीन 
क्षेत्र, पार्किं ग क्षेत्र, सुरक्षा केबबन), ५७०० चौ. मी. हररतपट्टा विकलसत क्षेत्र आहे आणण उिघररत 
२६८०० चौ. मी. साठा क्षेत्र म्हणून िापरिा िातो. या योिनेत खननिाची क्षमता २.५ दशिक्ष टन  
प्रनत िर्घ असून या योिनेिा महाराष्ट्र्र मेरीटाईम बोडघ ने मान्यता ददिी आहे. या प्रकल्हपात 
प्रशासकीय इमारत, हररत क्षेत्र, साठा  क्षेत्र,  िाहतकू पार्किं ग िागेची सोया करण्यात आिेिी आहे. 
तसेच ्यात वपण्याच ेपाणी, आरोग्य आणण सुरक्षा, र्नकचरा व्यिस्थापन सुविधा ि सााांडपाण्याची 
सुविधा करण्यात आिी आहे. 

टेकननकल स्पेससफिकेशन्स 

Designed capacity 800t/h 

Average Loading Rate 400 TPH 

Belt Width (From Pit to Transfer Tower) 1400 mm 

Belt Width (From Transfer Tower to Ship 

Loader) 

1200 mm 

Length of Conveyor 1400 mm 127 m Linear length, (Belt Length : 254 m) 

Length of Conveyor 1200 mm 23 m Linear length, (Belt Length : 46 m) 

 16 m Linear Length ( Belt Length : 32 m ) 

 

 



प्रकल्प स्थान 

प्रस्तावित प्रकल्हप बँकोट खाडीच्या बािूिा, 17/4 / ए आणण 17/5, गाि - कारीिाने, ता. श्रीिधघन, 
जि. रायगड, महाराष्ट्रर. भौगोलिकदृष्ट्रट्या प्रकल्हप साइट अक्षााांश येथे जस्थत आहे: 17°59'09.84 "एन 
आणण रेखााांश: 73°06'14.41" ई. 

प्रकल्प फिर्ाकलाप 

बााांधकामाच्या टटटयात प्रकल्हप र्क्रयाकिापााांमध्ये प्रीकास्ट काँक्रीट ब्िॉकचा िापर करून अप्रोच बाांड 
/ रोड तयार करणे समाविष्ट्रट आहे, प्रीकास्ट काँक्रीट ब्िॉकचा िापर करून मुख्य बथघ बााांधणे, मेन 
बथघ च्या मागे पुनरतथान, पुनविघत्त क्षेत्रािरीि आरसीसी स्िॅब बााांधणे, स्टोरेि क्षेत्राचा विकास आणण 
प्रशासकीय कायाघियाची ननलमघती आणण उपयुक्तता साांरचन आहे.  

तसेच प्रकल्हपाच्या ऑपरेशन टटटयात खाणी क्षेत्रातून आणिेल्हया खननिााांची योगय प्रकारे साठिण 
करणे  तसेच ्या खननिााांची िाहतूक कन्िेयर बेल्हट द्िारे होडीमध्ये ६ त े८ नौदटकेि मैि दरू 
असिेल्हया िहािापयिंत स्थिााांतरीत करणे ई . कामााांचा समािेश असेि.  

सांसाधन आवश्र्कता 

बाांधकाम टप्पा:  

बााांधकाम एक िर्ािंत पूणघ होणार आहे. प्रकल्हपाच्या बााांधकाम टटटयात सुमारे 30 त े50 कमघचारी 
कामािर रे्तिे िातीि. बााांधकाम टटटयात बहुतेक मिूरााांची भरती स्थाननक पातळीिर केिी िाईि 
तयामुळे कामगारााांच्या लशबबराची स्थापना होणार नाही.  

ऑपरेशन िेज: 

प्रतयेक लशफ्ट दरम्यान िेटी येथे सुमारे 2 सुरक्षा कमघचारी उपजस्थत राहतीि आणण िेटी 
ऑपरेशन्ससाठी इतर मनुष्ट्रयबळाची गरि भासणार नाही. तैनात सुरक्षा कमघचायािंना ऑपरेशन आणण 
सुरक्षा पैिूिर प्रलशक्षण देण्यात येईि. ऑपरेशन टटटयात सुमारे 5 त े10 कमघचारी प्रस्तावित िेटी 
िर असतीि. बााांधकाम आणण ऑपरेशन टटटयात श्रलमकााांसाठी पाणीपुरिठा, िीिपुरिठा आणण 
स्िच्छता सुविधा यासह मोबाइि शौचािय सुविधा पुरविल्हया िातीि. 

 

 



प्रकल्प वेळापत्रक आणर् खचय: 

प्रस्तावित िेटी विकासाची कामे शासकीय ननकायाांकडून सिघ आिश्यक माांिुरी लमळाल्हयानाांतर सुरू 
केिी िातीि. आिश्यक माांिुरी लमळाल्हयानाांतर डडझाइन आणण बााांधकाम ्यािा िास्तीत िास्त एक 
िर्घ िागेि. प्रकल्हपाची एकूण र्काां मत अाांदािे ८३० िाख आहे. 

बेसलाइन पर्ायवरर् (Baseline Environment)  

एमओईएफ मान्यताप्राटत प्रयोगशाळेन ेमानक अभ्यास पद्धतीचा िापर करून प्रतयक्ष ननरीक्षण 
करून अभ्यास क्षेत्रामध्ये प्राथलमक डटेा गोळा केिा. ऑक्टोबर 2017 त ेडडसेंबर 2017 ्या काळात 
आधारभूत पयाघिरणीय अभ्यास करण्यात आिा आहे ि माध्यलमक डटेा अधधकृत स्त्रोतााांकडून 
साांदलभघत करण्यात आिा. 

पार्ी (Water)  

सहा दठकाणी खाडीच्या पाण्याच े सॅम्पि रे्ण्यात आिे. विश्िेर्ण ननकािााांनुसार पाणथळ आणण 
पाण्यातीि िड धातूाांचे धचन्ह दशघवििे गेिे आहेत िे या क्षेत्रातीि औद्योधगक कचरा पाण्याचा 
विचिघन होऊ शकतात. इतर भौनतक-रासायननक मापदाांडााांनी प्रादेलशक फरक दशघवििा आहे. या 
प्रकल्हपामध्ये िड िाहतूक र्काां िा खोि खोदकामााांचा समािेश नाही ज्यामुळे भूिि प्रभावित होईि. 

वार्ु (Air) 

प्रकल्हपाच्या पररसरात सभोितािची िायु गुणित्ता देखरेख तीन मदहन्यासाठी केिी गेिी. 
विश्िेर्णानुसार पीएम 2.5, पीएम 10, एसओ 2, एनओ 2 आणण सीओची मयाघदा सीपीसीबीने 
ननददघष्ट्रट केिेल्हया मयाघदेत दशघवििी आहे. 

आवाज (Noise) 

प्रोिेक्ट साइटच्या ििळ आिािाच्या पातळीच ेननरीक्षण केिे गेिे आणण ररसेटटर म्हणून सामाजिक 
िातािरण विचारात रे्ण्यात आिे. सीपीसीबी मानदाांडााांच्या तुिनेत देखरेख केिेल्हया स्थानााांिर ध्िनी 
पातळी औद्योधगक आणण ननिासी स्थानासाठी विलशष्ट्रट मयाघदेच्या आत असल्हयाचे आढळिे. 

पर्ायवरर्शास्त्र आणर् जैव ववववधता (Ecology and biodiversity)  

अध्ययन क्षेत्रामध्ये स्थिीय तसेच क्रीक िॉटर इकोिॉिी सिेक्षण केिे गेिे. स्थिीय िीिशास्त्र 
सिेक्षणासाठी तीन quadrates रे्ण्यात आिे होते. प्रस्तावित िेटी च्या दोन्ही बािूस खारफुटी िस े



Rhizophora mucronata, Avicennia marina, Sonneratia apetala आणण Aegiceras 
corniculatum आढळिी. सिेक्षण कािािधीत पादहिेल्हया सस्तन प्राण्यााांच्या, उभयचरााांची, सरीसषृ्ट्रटी, 
एव्हीफाउना आणण फुिपाखरे यााांची यादी ईआयएच्या अहिािात आहे. मादहतीच्या अधधकृत दयु्यम 
स्त्रोताचा िापर प्रदेशाच्या मतस्यपािनािर डटेा लमळविण्यासाठी केिा गेिा. 

अभ्यास क्षेत्रामध्ये प्रचलित फाइटोटिँक्टन, झूटिाँक्टन आणण मॅक्रो बेंधथक िीिनाच े अभ्यास 
करण्यासाठी क्रीक िॉटर आणण सेडीमेंट सॅम्पलिाांग करण्यात आिे. फायटोटिँक्टॉन रचना नाांतर 
ननळा-दहरव्या शैिाि नाांतर कें दिक डायोटम्सचे एक प्रमुख र्टक म्हणून पादहिे गेिे.झूटिँकटन 
समुदायान ेखाडीमध्ये चााांगिी विविधता दशघवििी. कोटपोड्सने इतर झूपिँक्टनमध्ये उच्च प्रमाणात 
सापडिे. 

सामाजजक अथयव्र्वस्था (Socio-economics) 

िास्तविक अभ्यासािर ि साांिेदनशीि ररसेटटसघिर आधाररत हा अभ्यास आयोजित करण्यात आिा. 
प्रकल्हपाच्या पररसरात फक्त एक गाि आहे. 5 र्किोमीटर बत्रज्यामध्ये सुमारे 22 गािे आहेत. दोन 
गािाां कोर झोन अाांतगघत येतात तर 20 गािे बफर झोनमध्ये येतात. सिेक्षण केिेल्हया गािााांचा मुख्य 
व्यिसाय तााांदळू िागिडीचा होता िो हळूहळू खािी आिा आहे कारण िोक इतर स्रोतााांकडून 
रोिगाराची मागणी करीत आहेत.मतस्यव्यिसाय हा कमी तीव्रतेच ेआहेत. 

अपेक्षित प्रभाव आणर् शस्त्रफिर्ा उपार् (Anticipated impacts and mitigation measures)  

प्रकल्हपाच्या बााांधकाम टटटयात प्रकल्हपाच्या िलमनीची पातळी समाविष्ट्रट करणे आहे ज्याच्यामुळे 
िमीन आणण िायु िातािरणािर पररणाम होऊ शकतो. तसेच बााांधकाम उपकरणे आणण िाहनााांच्या 
हािचािीाांचे ऑपरेशन यामुळे आिाि पातळी तसेच धळू ननलमघतीत िाढ होईि. धळुीमुळे स्थिााांतररत 
िनस्पतीाांचा सामान्यपणे पररणाम होईि आणण आसपासच्या भागातीि प्राण्यााांना आिािाच्या 
पातळीमुळे त्रास होऊ शकतो. 

प्रकल्हपाच्या ऑपरेशन टटटयात खननिााांमधनू स्टोरेिच्या दठकाणी िाहून आणिेल्हया िोखाांडाच ेधातू 
आणण कन्िेयर बेल्हट िापरन िोखाांडाच्या धातूमध्ये िोड करणे समाविष्ट्रट आहे. या र्क्रयााांशी साांबाांधधत 
अपेक्षक्षत प्रभाि उच्च सााांिता, आिाि पातळीमध्ये िाढ आणण क्रीक िॉटर टबबघडडटीमध्ये िाढ करू 
शकते. या अहिािात प्रभाि कमी करण्यासाठी, धळू सप्रेशन, आिाि अिरोध, ननयाांबत्रत ऑपरेशन 
आणण हररत बेल्हट इ. सारख्या विविध शमन उपाय सााांधगतिे आहेत. तसेच, विविध पॅरामीटसघसाठी 
मॉननटरराांग प्रोग्राम तयार केिे आहे.  



प्रकल्पाचे िार्दे  

काररिाने गािाििळीि खाणीाांमध्ये िेटीच्या माध्यमातून ििद िाहतुकीची व्यिस्था होऊ शकते. 
ििळची िेटी सुविधा ददर्ी बाांदर आहे िे खाणी आणण िाहतुकीपासून फारच दरू आहे आणण िाहतूक 
मागाघिर िास्त पररणाम होऊ शकत.े प्रस्तावित िेटी बॉक्साईटमधनू िाइटरेि ऑपरेशन्सचा िापर 
करून मात ृिहािापयिंत पोहचता येत ेआणण पुढे थेट गाांतव्यस्थानाकड ेनेिे िाऊ शकते ज्यामुळे 
िाहतूक खचघ कमी होईि तसेच िेळेची बचत होईि. 

पर्ायवरर् व्र्वस्थापन 

कल्हपाच्या ननयोिन आणण अाांमिबिािणीसाठी आिश्यक असिेल्हया पयाघिरणीय व्यिस्थापनाची 
िबाबदारी उचिण्यासाठी प्रलशक्षक्षत कमघचा-यााांसह पयाघिरण व्यिस्थापन कक्ष असेि. ईएमसीच े
नेततृि पयाघिरणीय व्यिस्थापकाद्िारे केिे िाते िे प्रकल्हपाच्या बााांधकाम आणण ऑपरेशन टटटयािर 
उद्भिणायाघ विविध पयाघिरणाच्या समस्यााांिर ननयाांत्रण ठेित.े 

बााांधकाम आणण ऑपरेशन टटटयादरम्यान पयाघिरणाच ेव्यिस्थापन पयाघिरणीय व्यिस्थापन योिनेच े
अाांमिबिािणी आणण प्रभाि कमी करण्यासाठी ननयोजित शमन उपायााांच्या प्रभािीतेच े ननरीक्षण 
करणे समाविष्ट्रट आहे. 

साइट पयघिेक्षकााांनी साइटिरीि कायघकिापााांचे पयघिेक्षण, ननयामक ननयमााांचे पािन करणे, िॉग बुक 
ठेिणे आणण साइट चािघ करून कमी करण्याच्या उपायााांच ेअाांमिबिािणी सुननजश्चत करणे हे 
प्रोिेक्टच्या बााांधकाम आणण ऑपरेशन टटटयामध्ये विचारात रे्तिेिे काही कायघप्रदशघन साांकेतक 
आहेत. 

प्रकल्हपाच्या बााांधकाम आणण ऑपरेशन टटटयात पयाघिरण व्यिस्थापन योिना िागू केिी िाईि. 

बााांधकाम टटटयामध्ये पयाघिरण व्यिस्थापन खचघ 14.5 िाख होईि तर ऑपरेशन टटटयासाठी 10.5 
िाख होईि. 

ननष्कषय 

ईआयए अभ्यासातून ननष्ट्रकर्घ काढता येतो की प्रस्तावित प्रकल्हप मुख्यति ेिाहतूक अाांतर, िेळ आणण 
खननि ते मात ृपोत यााांच्या िाहतुकीची र्काां मत कमी करत ेज्यायोगे पयाघिरणीय आणण सामाजिक 
फायदे देखीि होतीि. 



सामाजिक फायदेमध्ये स्थाननक क्षेत्रासाठी रोिगाराच्या साांधी, उतपन्न ननलमघती आणण उत्तम 
आधारभूत साांरचनााांचा समािेश आहे. 

 




