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काय�कारी साराशं 

मकरधोकडा–I िव�तार खलुी खाण 

1.0 ��तावना 

िव�मान मकरधोकडा –I िव�तार खुली खाण (२.०० दशल� टन �ितवष�) हा ड��यूसीएलचा चालू �क�प आह,े 

जो उमरेड खुली खाणी�या पि�मेला 3 �कमी पि�म आिण नागपूर िज��ातील उमरेडशहरा�या उ�र 

पि�मेला १० �कमी अंतरावर ि�थत आह.े उमरेड टाउनिशप नागपूर�या उ�र पि�म  45 �कमी अंतरावर आह.े 

�क�पा�या उ�र पि�मेस सवा�त जवळील चाल ूखाण �दनेश (मकरधोकडा-III) ओसी आह.े मकरधोकडा-Iखुली 

खाण�या  पूव�कडील मकरधोकडा-II खुली खाण संपली आह.े उमेरड बुटीबोरी रे�व ेमाग� मकरढोकड़ा- I खुली 

खाण आिण संपलेली मकरधोकडा - II खुली खाण तसेच �दनेश (मकरधोकडा–III) खुली खाणी�या दि�णेकडील 

सीमेव�न जाते. 

पया�वरण, वन आिण जलवायु प�रवत�न मं�ालयाकडूनप� �. J-11015/54/2006-IA-II (M)�द. 26.11.2015 

�ारा 660.70 ह�ेटर लीज �े�ात मकरधोकडा –I िव�तार खुली खाण1.0 दशल� टन �ितवष� ते 2.0 दशल� 

टन �ितवष� वाढीसाठी पया�वरण �वीकृित �दली. पया�वरण �वीकृितचा हा िव�तार EIA अिधसूचना 2006 �या 7 

(ii) अंतग�त मंजूर झाला. 1.0 दशल� टन �ितवष��या �क�पाला पूव� ईसी�या प�ा �. J-11015/54/2005-

IA.II (M) �दनांक 02.08.2006�ारा पया�वरण �वीकृित िमळाली होती. 

अलीकडेच, ड��यूसीएलन ेखाणचे आयु�य कमी झाले तरी उपल�ध पायाभूत सुिवधा व जमीनीत चालू असले�या 

खुली खाण �क�पांचे जलद गतीनखेनन क�न खनन यो�य साठा जलद गतीने कमी कर�याचा िनण�य घेतला 

आह.े �हणूनच, वाढीव 3.5 दशल� टन �मतेसाठी मकरधोकडा –I िव�तार खुली खाण योजना �या�य आह े

आिण खाण, ऊजा� �े�ासाठी नानको�कंग कोळशाची मागणी व पुरवठा यातील अंतर कमी कर�यास मदत करेल. 

��तािवत खाण योजना दोन ट��यात बनिवली आह.े 

फेज -1 : वनजिमनीच ेअिध�हण न करता आिण िशरपूर गावचे पुनव�सन न करता 

फेज -2 :  5.61  ह�ेटर वनजिमनीचे अिध�हण आिण िशरपूर गावचे पुनव�सन झा�यावर  

01 ऑग�ट 2019 रोजी झाले�या 313 �ा बैठक�त ड��यूसीएल�या संचालक मंडळाने 660.02 ह�ेटर 

�े�ामधील वाढीव 3.50 दशल� �मता वाढीसाठी मकरधोकडा –I िव�तार खुली खाण�या �वहाय�ता अहवाल 

/ खनन योजनेस मा�यता �दली आह.े 

मंजूर �क�प अहवाला�या आधारे फॉम� - १ कागदप� पया�वरण, वन आिण जलवायु प�रवत�न मं�ालयाकड े

सादर केले गेले. पया�वरण, वन आिण जलवायु प�रवत�न मं�ालया�या सहा�ा ईएसी (औि�णक व कोळसा खाण) 

बैठक�त या ��तावावर चचा� कर�यात आली आिण प� �मांक J 11015/54/2006-IA-II(M)�द. 

07.11.2019 �ाराTOR (संदभ�शत�) मंजूर कर�यात आ�या. या TOR वर आधारीत हा पया�वरण �भाव 
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िनधा�रण व पया�वरण �व�थापन योजनेचा  काय�कारी सारांश महारा� �दषूण िनय�ंण मंडळाकड़े  लोक 

सुनावणीकाय�वाही पूण� कर�याकरीता सादर केला आह.े  

1.1 �थान 

मकरधोकडा – I �लॉकचे  �े�फळ 3.743 चौ.�क.मी. आह े आिण महारा�ातील नागपूर िज��ातील उमेरर 

शहरा�या उ�र पि�म �दशेला 10 �कमी आिण उमरेड कॉलरी�या पि�मेस 3 �कमी अंतरावर ि�थत आह.े 

उमरेर टाउनिशप नागपूर�या पूव�स सुमारे 45 �कमी अंतरावर आह.े 

��तािवत खाण �लॉक सव� ऑफ इंिडया  टोपोशीट सव��ण �  .55 P/1 आिण 55P/5 मधे ि�थत आह.े खाण उ�र 

अ�ांश  20० 50’ 33”  ते 20० 52’ 14”आिण पूव� रेखांश 79० 14’ 7.8”   त े 79० 18’ 24”याम�ये आह े.

1.2दळणवळण 

�लॉक सव� हवामान चाल ूअसले�या डामरी र��याने उमरेड कोिलयरीशी जोडलेला आह ेआिण उमेरड कोिलयरी 

डामरीर��याने उमरेड टाउनिशपशी जोडलेला आह.े उमरेड  शहर र�ता आिण रे�वेन ेचांगल ेजोडलेले आह.े रा�य 

महामाग� �मांक 92 शहरातून जातो. नागपूर-चं�पूर-नागभीड नेरो गेज रे�वे मागा�वरील उमरेड रे�वे �टेशन 

मकरधोकडा  खाण -१ �लॉक�या पूव�स 6 �कमी अंतरावर आह.े सवा�त जवळचे शहर नागपूर ह े रे�वनेे 53 

�क.मी. अतंरावर आह.े दशेा�या पि�म आिण दि�ण भागात कोळशा�या वाहतुक�साठीनागपूर-मंुबई मागा�वर 

असले�या बुटीबोरी �टेशन(उमरेड शहरापासून पि�मसे सुमारे 25 �कमी) त े उमरेड कोिलयरी �ॉडगजे रे�व े

माग� तयार कर�यात आला आह.े 

1.3 �थलाकृती आिण जलिनकास 

�े� थोडया �माणात वरखाली असून �े�ाची समु� सपाटीपासुन उंची 274 मीटर त े295 मी दर�यान आह.े या 

�े�ातील पा�याचा िनचरा पूव� �दशेने वाहणा-या िशरपूर ना�यात होतो. छोटे नाल ेव उपन�ाचे पाणी िशरपूर 

ना�यात जाते. हा नाला हगंामी आह े आिण शेवटीपवू�सकानवा गावाजवळून वाहणा-या आ�ब नदीत िमळतो. 

आ�ब नदीची सवा�त जा�त पूर पातळी 274.85 मी आह.े 

1.4 हवामान आिण पाऊस 

या �े�ाचे हवामान उ�णक�टबंधीय  पावसाळी   �कारचे असुन ती� उ�हाळा आिण सौ�य िहवाळा ह े वैिश�� 

आह.े पज��यवृ�ीचा ब�तांश भाग दि�ण-पि�म मा�सूनमधून �ा� होतो. जून�या पिह�या आठव�ात मा�सनू 

सु� होतो आिण हळू हळू स�ट�बर�या शेवटी संपतो.  

कमाल आिण �कमान तापमान मे मिह�यात 47.30 C आिण िडस�बर मिह�यात 5.70  C आह.े वषा�काठी आ��ता 

�माणात मो�ा �माणात बदलत.े उ�हा�यात 7% प�ेा कमी आिण पावसा�यात आिण िहवा�यात 100% 

पय�त असते.  

सरासरी वा�ष�क पाऊस 1100 िममी आिण र�ज  816 िममी ते 1582 िममी आह.े पावसा�या�या (जुलै त े

स�ट�बर) कालावधीत एकूण पावसा�या जवळपास 75% न�द होत.े 
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2.0 भखूनन िवशषेता 

मकरधोकडा –I िव�तार खुली खाणी�या भूखनन िवशेषता खालील �माणे आहते . 

� .  तपिशल प�रमाण  

1. खाणीचे  �े�   

a) तळाशी  (ह�ेटर ) 167.95 

b) पृ�भागावरती (ह�ेटर ) 252.47 

2. खोली   (मीटर )   

a) आरंिभक 30 

b) अंितम   150 

3. सीमची ढाल 1 in 9 

4. सीमची सरासरी जाड़ी (मीटर ) 1.18-4.69 

5. सरासरी ��ाइक लाबंी (मीटर ) 2110 

6. पृ�भागवर �ँदी  (मीटर ) [डीप राइज़]  1545 

7. तळाशी �ँदी (मीटर ) [डीप राइज़]  1400 

8. �ेणी / GCV (kcal/kg)  'G-8'(GCV-4997) 

9. खननयो�य  कोळसा साठा (दशल� टन )  

�द. 01.04.2018 ला                    
16.30 

10. एकुण  अिधभार  (दशल� घन मी.)   

�द. 01.04.2019ला 
119.85 

11. सरासरी ि��प�ग अनुपात (घन मी./टन )  7.35 

खाणकामाची  प�दित व �कार – 

मकरधोकडा –I िव�तार खुली खाणी�या ��तािवत �े�ात  दहा फ़ा�ट आहते. सीमची सरासरी जाडी1.18-4.69 

मी. आिण �े�ात असले�या अनेक फ़ा�टचा िवचार करता, वत�मान मकरधोकडा –I खाण�या मंजूर पीआरम�य े

खाणीचे काम आउट-सो�स�ग एज�सीमाफ� त शो�हले डंपर प�तीने केले जाते. 

शावल-डंपर प�दितने  खुली खाण चालवीणे ही अ�यंत लविचक आिण सोयीची प�त आह ेआिण भू-खनन�या 

िभ� प�रि�थती आिण भूिमगत खाणकाम क�न िवकिसत सीमला हाताळु  शकते. ह े इतर कोण�याही 

तं��ानाम�ये �कंवा उपकरणां�या कॉि�फगरेशनम�ये सुलभ सं�मणासाठी लविचकता दखेील दते.े 

ड��यूसीएल�या खु�या ओपनका�ट खाण�म�ये या त�ं�ानाचा चांग�या �कारे अवलंब केला गेला आह ेआिण 

माय�नंग�या या प�तीसाठी कुशल मनु�यबळ उपल�ध आह.े  

3.0 पया�वरण आिण उ�वणा�या प�रणामाचं ेवण�न 

मकरधोकडा –I िव�तार खुली खाणी�या जवळील उमरेड खुली खाण येथे तयार केले�या बेसलाइन डेटा�ारे 

स�या�या प�रि�थतीचे मू�यांकन केल ेगेल ेआह.े सारांिशत बेसलाइन डेटा खाली �दान केला आह:े 

\ 
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3.1 स�ूम मौसम िव�ान 

अ�यासा�या कालावधीत (एि�ल, 2019 ते जून, 2019) दर�यान �क�पा�या कोर झोनम�ये उमेरड खुली खाण  

येथे हवामानक� �ान े गोळा केले�या हवामानशा�ीय मािहतीने खालील ि�थतीचा खुलासा होतो : 

वारा गती / �दशा 

वारा वगे 0.1 मीटर / सेकंद त े20.1 मीटर / सेकंद पय�त होता. या कालावधीत वाराची सरासरी गती 1.83 

मीटर / सेकंद होती. अ�यासा�या काळात वारा �दशा �ामु�याने पूव�कडून होती. 

संपूण� हगंामात सामा�यतः म�यम ते ती� वारा ची वाहत असतो. सकाळ�या वेळी िवशेषतः वारा म�यम राहतो. 

दपुार�या वेळे दर�यान वारा ती� होता.वारा गती ≤ 0.5 मी / सेकंद ते 4.21 मी से सेकंद होती. हगंामी 

सरासरी वारा गती 1.4 मी / सेकंद एवढी होती. 

हगंामादर�यान वारा पॅटन�च ेिव�ेषण आढळले क� �ामु�याने वारा ची �दशा दि�ण, पि�म, व दि�ण पि�म 

होती . 

तापमान  

�कमान व कमालतापमान मू�य 23.14 0(एि�लमधे)ते 47.7 0C (जूनमधे) इतक� होती.  

सापे� आ��ता 

दैिनक सरासरी सापे� आ��ता मू�ये �कमान7%(म� मधे)ते 93.45% (जूनमधे)इतक� होती.  

मघे आ�छादन 

अ�यासा�या काळात आकाश मु�यतः साफ होते. 

पाऊस 

मे मिह�यात कमाल 9 िममी पाऊस पडला तर जून मिह�यात �कमान 0.2 असा होता. 

3.2प�रवशेी हवा गणुव�ाआधारभतू डेटा 

मकरधोकडा –I िव�तार खुली खाणी�या जवळील उमरेड खुली खाण येथे तयार केले�या बेसलाइन डेटा�ारे 

स�या�या प�रि�थतीचे मू�यांकन केल ेगेल ेआह.े  

सारांिशत बेसलाइन डेटा खाली �दान केला आह:े 

अ�यास कालावधी दर�यान केले�या िन�र�णाचा सारांश खालील�माणे आह:े 
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�थान  
PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) SO2 (µg/m3) NOx (µg/m3) 

Min Max Avg 98% Limit Min Max Avg 98% Limit Min Max Avg 98% Limit Min Max Avg 98% Limit 

कनवा  72 96 86 95 100 46 56 51 55 60 12 18.2 14.8 17.8 80 13.4 18.5 16 19 80 

खुसा�पुर  78 91 85 90 100 45 54 50 53 60 13.2 17.8 15.6 17.6 80 12.3 17.9 16.08 17.6 80 

गंगापुर  76 91 86 90 100 45 52 48 52 60 11.2 17.9 14.9 17.7 80 13.2 18.1 15.7 17.9 80 

उमरेड 

वक� शाप   
134 155 146 154 300 48 56 52 55 60 12.1 18.3 14.7 18 80 14.3 19.2 16.6 18.8 80 

उदासा  82 93 87 92 100 46 53 50 52 60 12.8 17.8 15.6 17.6 80 13.2 17.1 15.5 16.9 80 

गनपाविल  83 92 87 91 100 45 53 49 52 60 12 17.8 15.5 17.5 80 12.8 18.2 15.8 17.8 80 
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3.3पा�याची गणुव�ा 

�क�प�थळाव�न िप�या�या पा�याचे नमुने गोळा केले. आकडेवारीव�न असे �दसून आले आह े क� 

िप�या�या पा�याचे PH मू�य 7.51 ते 7.62 पय�त होत,े कठोरता (CaCO3) 222 त े234 िमली�ाम / 

िलटर होती, TDS  460 त े478 िमली�ाम / एल होती. पा�याचे तापमान 21 त े260 C पय�त होती. सव� 

मापदडं िप�या�या पा�या�या मानकांसाठी(IS: 10500, 2012) नमूद केले�या परवा�या�या मया�दते होते:  

खाण पा�याची गुणव�ा चांगली आह.े गाळा�या टाक�मधून गोळा केले�या पा�याचे परीणाम िव�ेषण PH 

7.86 ते 7.91 पय�त होते, कठोरता (CaCO3)340 ते 365 िमली�ाम / िलटर होती. Caआिण Mg 

अनु�मे 102.6ते 106.4 आिण 34.2 ते 33.8िमली�ाम / िलटर होती. िवरघळले�या पदाथा�चे �माण 603 ते 

622 िमली�ाम /िलटरहोती. BOD ची मू�ये 2 ते 2.2 िमली�ाम / िलटरहोती. सव� पॅरामीटस� परवानगी 

मया�दते होती.  

ईटीपी आउटलेट पा�याचे PH मू�य 7.82 ते 7.76 होती.BOD आिण COD अनु�मे 8 ते 10िमली�ाम / 

िलटरआिण 40 ते 44िमली�ाम / िलटर होती.कॅि�शयमचे �माण 84.3 ते 91.8िमली�ाम / िलटर�या 

दर�यान आढळले. एकूण कठोरता मू�य 312 ते 320 िमली�ाम / िलटर होती.तले आिण वंगण <2.5 

िमली�ाम / िलटर आढळले. ईटीपी आउटलेट पा�याचे पया�वरण �दषूक घटकसव� पॅरामीटस�ची मू�येईटीपी 

आउटलेट पा�याकरीता सामा�य मानक[Part-A: Effluents for Inland surface discharge (Class A)] 

अंतग�तपरवानगी मया�दते होती.  

खाण पा�याचे िनयिमत पाि�क अनुवी�ण 4 पॅरामीटस� �हणजेच PH, TSS, COD आिण तले व 

�ीससाठी केले जाते. तसेच दरवष� एकदा सव� पॅरामीटस� (26 पॅरामीटस�) साठी खान पा�याचे व भूजल 

पा�याचे िव�ेषण केले जाते. यात सव� मापदडं परवानगी मया�दमे�ये आढळतात. 

3.4 जल भिूव�ान गणुव�ा 

वष� 2018 मधे मकरधोकडा –I िव�तार खुली खाणी�या आसपास�या �े�ात  सरासरी पाणी पातळी चढ - 

उतार खालील�माणे आह.े 

पावसाळापुव� 

म�-जून 2018 
कोर ज़ोन (3 �कमी�या आत ) 3.55 to 6.75 

बफर  झोन10 �कमी�या आत ) 1.80 to 12.15 

पावसाळा नंतर 

Oct-Nov 2018 
कोर ज़ोन  2.00 to 5.06 

बफर  झोन 1.20 to 7.50 

नोट : पा�याची पातळी जमीनीखाली मीटरमधे  
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3.5 �वनी पातळी 

��तािवत �क�प साइट�या आसपास 6 �ठकाणी प�रवेशी बेसलाइन �वनी पातळी मोजली गेली. �दवसा 

आवाज पातळी 52.3 ते 58.3 dB(A)पय�त होती आिण रा�ी�या वेळी 41.8 ते 46.07 dB(A) पय�त होते. 

सव� �ठकाणी �वनीची पातळी िनवासी �े� व औ�ोिगक �े�ासाठी सीपीसीबीने ठरिवल�ेया मया�दते 

अस�याचे �दसून आल.े 

�वनी पातळीिनयिमत अनवुी�णचा डाटा एक �ठकाणी�दवस आिण रा�ी�या वेळी घेतला जातो.सव� �वनी 

पातळी मू�ये िनधा��रत मया�दते अस�याचे आढळले. 

3.6 जिमनीचा वापर 

मकरधोकडा –I  िव�तार खलुी खाणीचा जमीन वापर खाली �दला  आह:े 

टेबल - खनन दर�यान जमीनीचा ट�पवेार वापर (ह�ेटरमध)े 

� . िववरण  वत�मान 5व ेवष�  खाण समाि� 

समा�ीप�ात  
1 

बकेफ��ड ��े  0 25 25 

(वृ�ारोपणने आ�छा�दत) 0 0 100 

2 
खाण �े� (Not 85.04 227.96 227.96 

 (वृ�ारोपणने आ�छा�दत ) 0  0 0 

3 
बा�अिधभारड�प 18.75 167.57 167.57 

(वृ�ारोपणने आ�छा�दत) 12 20 20 

4 
पायाभूत सुिवधा 13 13 13 

(वृ�ारोपणने आ�छा�दत) 0 2 2 

5 
रोड  2 2 2 

(रोड�कनारी वृ�ारोपण) 0.5 0.5 0.5 

6 
ता�परुता सतही माती ड�प 20 30.38 30.38 

(वृ�ारोपणने आ�छा�दत) 0 0 0 

7 
अ�ु�ध �े�  465.9 138.78 138.78 

(वृ�ारोपणने आ�छा�दत) 0 10 10 

8 गावा�या पुनव�सनकरीता 

लागणारी जमीन  

10 10 10 

  एकूण  614.69 614.69 614.69 

  एकूण वृ�ारोपण 12.5 32.50 32.50 

 

खाण समाि� प�ात जमीनीचा वापरखालील�माणअेसेल: 

टेबल -3 खान समाि� प�ात  जमीनीचा वापर )ह�ेटर (  

� . 
िववरण  

जमीन वापर 

वृ�ारोपण जलाशय जन उपयोग  अ�ु�ध एकुण 

1. बकेफ��ड ��े 0.00 0.00 0.0 25.00 25.00 

2 बा�अिधभारड�प 20.00 0.00 0 147.57 167.57 
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3 खिनत �े� 0.00 227.96 0 0.00 227.96 

4 रोड  0.50 0.00 1.5 1.50 2.00 

5 पायाभूत सुिवधा 2.00 0.00 0.00 11.00 13.00 

6 सतही माती ड�प 0.00 0.00 0.00 30.38 30.38 

7 

अ�य (300मी.,दगान 

�े�,रोड, िव�तु 

लाइनचे वळण आिण 

�मेियकरनाकरीता ) 

10.00 0.00 0.00 128.78 138.78 

8 
गावा�या 

पुनव�सनकरीता 

लागणारी जमीन 

0.00 0.00 10.00 0 10 

एकूण  32.50 227.96 11.5 342.73 614.69 

3.7 सामािजक  -आ�थ�क ि�थित  

��य� व अ��य� रोजगार संिध व र�त,े शाळा, दवाखाने इ पायाभूत सुिवधांचा िवकास झा�यान े

सामािजक-आ�थ�क वातावरणवर  सकारा�मक प�रणाम होतील असे अपेि�त आह.ेसीएसआर आिण 

सीईआर अंतग�त सामािजक पायाभूत सुिवधा िवकिसत के�या जातील.  

4.0 उ�वनाय� पया�वरण �भाव आिण �भाव �शामक  उपाययोजना 

पया�वरण ि�थती आिण िविवध उपाय अंमल बजावणीवर ल� ठेव�यासाठी एक ब� आयामी दिृ�कोन  

ठेवणे  आव�यक आह.े  

4.1 हवा गणुव�ा 

फुिज�टव धूळ पातळी अंदाज AERMOD version 16216rमॉडेल�या मदतीन े(24 तास सरासरी) केल े

गेले .प�रणामी मू�ये सीपीसीबी िनयमानुसार मया�दते आहते. 

हवा �दषूण िनयं�ण उपाय 

सभोवताल�या  हववेर �ितकूल प�रणाम कमी कर�यासाठी खालील उपाय ��तािवत केले आहते आिण 

खाण िव�तार दर�यान यांना राबिव�यात येईल  . 

अ) ड�प  आिण र��यावर मोबाइल ट�कस�ने पाणी �शंपड़णे 

ब) र��याचे  डांबरीकरण करण े

क) कोळसा वाहतू�कचा �कला आ�छा�दत  करणे व �यांचे ओवरलो�डगं टाळणे 

ड) कोळसा वाहतुक मागा��या  दो�ही बाजूला पया�� वनराईलावण े

ई) धूल िनयं�ण �ला��टंग दोन पाळयां�या मधे जे�हा कमी णसे  असतात ते�हा केले जाईल  

करीता सकाळी व वादळी �कंवा ढगाळ वातावरणात �ला��टंग टाळले जाईल ( ) 
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फ) साइट लेआउट व िडज़ाइन असे के�या जाईल क� वाहतुक अंतर कमीत कमी रािहल। 

ग) वाहन व इतर जैिवक तेलावर चालणारे उपकरण यापासून होणारेधूल कण (SO2,NOX, हाइ�ो काब��स 

यांचे उ�सज�न मशीनचे यो�य रखरखाव क�न व �िश�णा�ारे कमी के�या जाईल)। 

ह) कोळसा  खाणीकरीता CPCB  िनयमानसुार प�रवेशी वायु गुणव�चेे िनयिमत अनुिव�ण  के�या 

जाईल। 

हवा �दषूण िनयं�णाकरीता वृ�ारोपण   

वायु �दषूण, �विन �दषूणाचे उपाय �हणून आिण  स�दय�करणाकरीता खान �े�ात वृ�ारोपण केल े

जाईल .वृ�ारोपण अिधभारड�प, रोड�या बाजनूे आणी खाली खु�या जमीिनवर के�या जाई�यामुले। 

कोळसा व  अिधभार वहन ड��पंग , कोळसा  हाताळणी संयं� इ�या�द खाणकाया�मुळे उ�प� धळुी�या 

�सारावर िनय�ंण करता येईल�ायोिगकद�ृ�ा असे �दसून आले आह े क� काही वन�पती �जात�म�ये 

कणयु� पदाथ� काढून टाक�याची. अ�ु�ध �े�ात खाण बंद क�न ह�रत �े� िवकिसत के�या जाईल (एकुण 

�े� 706.28 पैक� 234.84 ह�ेटर जगेत वृ�ारोपण केले जाईल.क� �ीय �दषूण िनयं�ण मंडळाने काही 

वन�पती �जात�ची िशफारस केली आह,े �या धूळ िनय�ंणासाठी अितशय काय��म आहते. 

4.2 पा�याची गणुव�ा 

�भाव िनधा�रण   

खाण  आिण �यासंबिधत ��यांकरीता भरपूर पा�याची आव�यकता असते मो�ा व खोल खाणीमूळे या 

�े�ात  जलभ�ूतरावर परीणाम होऊ शकतात. भ�ूतर खाली गे�यामूळे पा�याची उपल�धता कमी होऊ 

शकते. खिनज खनन के�याने  भारी धात,ु आ�लता वाढ, मातीचे िनलंबन कण यात वाढ संभवते. पण 

माजरी �े�ातील इतर खाणी�माणे येथेही फ� मातीचे िनलंबन कण वाढ संभवते . 

जल �दषूण कमी कर�याकरीता िनय�ंण उपाय योजनचेे �मुख िब�द ुखालील�माणे आहते : 

i) औ�ौिगक उ�स�ज�त पाणी – 

काय� शाळा आिण कोल ह�ड�लगं �लांटमधून उ�स�ज�त  पा�यातील तेल, �ीस, �नंलिबत  कणांना 

सांडपाणीउपचार क� � (ETP)म�ये  वेगळे क�न पा�याचा पुनवा�पर केला जाईल.मकरधोकड़ा - I िव�तार 

खुली खाणीत 100 �कलोलीटर �मतेचा ETP सु� कर�यात आला आह.ेETP मधून बाहरे पडणारे �व�छ 

पाणी पा�या�या बंद सक�टम�ये घेतले जाते आिण �याचा पुनवा�पर केला जातो. पया�वरण(संर�ण) द�ु�ती 

िनयम, २०००नुसार ETP उ�स�ज�त  पा�याचे सव� पॅरामीटर िनयिमतपणे परी�ण केले जातात. 

िव�तारीकरणा�या वेळी, ETP चे उ�स�ज�त पाणी वाढू शकेल. �हणूनच, अित�र� साडंपाणी 

शु�ीकरणासाठी १०० �कलोलीटर �मतेचा अित�र� ETP बनिव�याचा ��ताव आह.े अित�र� ईटीपी 

बसिव�याकरीता  मंजूर �क�प अहवालात 10.25 लाख �पयांची तरतूद कर�यात आली आह.े 
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ii) खाणीतील पाणी –  

खाण भूिमगत कोळसा खाणीचे खु�या कोळसा खाण �पांतरण आह.े स�या भूिमगत गॅलरीम�ये पाणी 

साचले आह.े अ�ाप खुली खाण काय� �े�ातनू पाणी िनचरा काम केले जात नाही. तथािप, भिव�यात 

खाणीत माझे पंप सोड�यासाठी पंप बसिव�यात यतेील. ब�तेक िनलंिबत कण कोळशा�या खाणीत 

असले�या संपमधे बसतात आिण वरचे �व�छ पाणी पृ�भागावरील अवसादनटाक�म�ये टाकले जाईल. ह े

पाणी नदीत सोड�यापूव� पृ�भागावरील गाळा�या तलावामधून जाणे आव�यक आह.े िव�तारा�या 

��तावासाठी अित�र�अवसादन टाक� ��तािवत केली आह.े अित�र� अवसादन टाक� बांधकामासाठी 

मंजूर �क�प अहवालात 15.37 लाख �पयांची तरतूद कर�यात आली आह.े 

iii) पावसाळी पाणी –  

पावसाळी  पा�यान ेडंप�या वर�या आिण साइड�या मातीचे �रण होऊन नैस�ग�क पा�याचे �वाह चोक 

होऊ  शकतात �याकरीता पया�� झाड़ी लावनू �रण रोख�यात  येईल. यामुल ेगाळ वा�न जा�यास आळा  

बसेल व नैस�ग�क जल �वाहात गाळ साचने थांबेल. यािशवाय डंप�या तळाजवळगाळ पकड़ ना�या 

बनाव�या गे�या आहतेव �यानंा  पावसाळा पूव� साफ के�या जाते.  

iv) घरगुती उ�सज�न पाणी- 

खाणी�या ��तािवत मनु�यबळासाठी नवीन िनवासी इमारत��या कोण�याही तरतूदीची ��तावना 

नस�यामुळे वसाहतीसाठी घरगतुी उ�सज�न पाणी ���या क� � ��तािवत नाही. परंत,ु खाण�थळी तयार 

होणा-या िसवजे उ�सज�न पाणी उपचार कर�यासाठी STP बनिव�याचा ��ताव आह.े  

जल भवू�ैािनक �भाव :-   

 खाण�े�ात खाणकाय� करताना कोळसा िसम�या वर असलेले जलभृत उघड़े पडतात व खाणीत पाणी 

िम�ते.  खाणीत 8102 घन मी.(अनुमािनत) / �दवस जलभृत पाणी अपेि�त आह.े ह ेपाणी प�प के�यान े

उलटा ि�शंकु आकाराचा गढ़ढाकार बनेल �याचा आकार पा�याची वाहकता, जलभृतची उपज �मता, 

खाणीची खोली व �े� यावर अवलंबून असेन. 

कमी वाहकता जला मुले उभा उलटा ि�शंकु आकाराचा गढ़ढाकार बनेल  .�यामु ळे �भाव �े� कमी असत े व 

जा�त वाहकता जला मध े या�या उलट असत े. 

मकरधोकड़ा - I िव�तार खुली खाणीमधे �मश :खाण जलभृत �भावाची ि��या 650  मी. 

असेल.मकरधोकड़ा - I िव�तार खुली खाणीत बफर ज़ोन�या �कलोमीटर सभोवती जमीनी�या भूजल 

िवकास �तर  16.58%आह.े 
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सवंध�न उपाय  

1. खाणीमधील पाणी ह ेखाणीमधील धुळशमन, आग िवझव�यासाठी व इतर औ�ोिगक पा�या�या गरजा 

पूण� कर�यासाठी वापर�यात येईल.  

2. खाण �े�ापासून दरू जल सवंध�क जलाशय बांधले जातील.  खाणीमधील पाणी पंप �ारे खाण 

�े�ापासून दरू जल सवंध�क कृि�म/नैस�ग�क जलाशयात भ�न जलभू�तरावर होणारे प�रणाम कमी केल े

जातील.  

3. खाण समाि�नंतर िवपूल पाऊस व मुबलक भूचाज� या�यामुळे पा�याचे नकुसान भ�न िनघले. खाणीचा 

�भाव ता�पुरता राहील. ज�ुया खाणी जलाशयांचे क़ाम करतात �यामुळे पाणी संवध�नात वाढ होऊन 

प�रसरात संसाधन उपल�धता सुधारते.  

4. खाणीतील िनचरा पाणी �े�ीय रिहवा�याना घरगुती व शेतीकामाक�रता उपल�ध क�न  �द�या 

जाईल.  

5. खाण  पा�याचा िनकास, �थािनक नदी / नाला व घरगुती पा�याची गुणव�ा िनयिमतपणे तपास�या 

जाईल. या बाबतीत फ��ड डाटा घवेून �ुटी आढ़ळ�यास प�रयोजना �व�थापनाकडून आव�यक सुधारणा 

केली जाईल.   

.4 3 �वनीची गणुव�ा 

पया�वरण  संशोधन िनयम 2000 नुसार �वनी �तर अनुिव�ण िनयिमतपणे केले जाईल   .�भावी �वनी  /

आवाज�तराचे  िनयोजन कर�यासाठी �विन�ोत, �विनमाग� व �विन �ा�कता� या तीन �ठकाणी  उपाय 

िनयोिजत केले गेले आहते . 

4.4जमीन आिण जमीन पनु�ा��ीवर प�रणाम  

मकरधोकरा –I िव�तार खलुी खान िव�मान खान लीज �े� 614.69  ह�ेटर जमीन ता�यात घे�यात 

आली आह.े 

��तािवत िव�तारात  खाणी�या खोल भागापुढे  िव�ताराची ��तावना आह ेआिण िव�मान खाण �े�ासह 

या िव�ताराम�ये एकूण जमीन 614.69 ह�ेटर (589.97 ह�ेटर कृिष जमीन व 24.72 ह�ेटर सरकारी 

जमीन) सामील आह.े 

कोर झोनम�ये जमीन वापर �ामु�याने कृषी जमीन आहे  .�यामुळे खिनज भागातील जिमनीवरील मोठा 

प�रणाम कृषी �े�जमीनीचा –हास )अपकष� (हो�यात होईल.  

जमीन सुधार�यासाठी पुढील उप�म ��तािवत कर�यात आला आह.े 

1. पावसाळी  पा�याने मातीचे �रण होऊन नैस�ग�कता जल�वाहात गाळ  वा�न जाऊ नये �हणून गाळ 

पकड़ ना�या )गारलडै �ेन  (बनिव�या जातील.  
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2. सुधा�रत जमीनीला कृषीयो�य  बनिव�यासाठी  िविवध �कारची वन�पित, गवताची लागवड 

जमीनीवर केली जाईल. 

3. बा�अिधभार डंपच ेजैिवक व �ावैिधक पुन��ीवन कर�याक�रता �यावर 2000 ते 2500  झाडे �ित 

ह�ेटर वृ�ारोपण  कर�यात येईल     

4.5 पनु�था�पन आिण पनुव�सन 

जुलै 2019 �या मा�य खान योजनेत मकरधोकरा –I िव�तार खुली खान (फेज –I) करीता 

गावां�यापुन�था�पन व पुनव�सनाची आव�यकता नाही.  

4.6  �गितशील खाण बदं योजना 

खाण बंद योजनते खाण बदं करताना होणा।या गितिविधकरीता पैसा लागतोयाकरीता कोल कं�ोलर 

स�ंथेसोबत रा�ीकृत बॅकेत ए��ो खाते उघड़�या जाईलव कॉप�स फ़ंड तयार केला जाईलयामधे 6 लाख � /

ह�ेटर पैसा अंितम खाण बंद योजनकेरीता ठेवला जाईल   .मा�य �ोज�ेट �रपोट� मधे तरतदू केले�या फ़ंडने 

�गितशील खाण बंद योजना लागू केली जाईल . मकरधोकरा –I िव�तार खुली खान  )फेज –

I)प�रयोजनेकरीता �गितशील खाण बंद योजनेत  � 5297.48 ल�  �पयांची तरतदू एि�ल 9201�या 

मू�य  सूचकांकवर आधा�रत �  6 लाख�ित ह�ेटर  �ित वष� वाढ ल�ात ठेवनूकेली आह े

5.0 पया�वरण अनिुव�ण  काय��म 

पया�वरण अनुिव�ण  काय��म हा वै�ािनक आव�यकतांनुसार चालतो व �याचा तपिशलवार उ�लेख 

�रपोट�म�ये धड़ा –VI  म�ये �दला गेला आह े. 

पया�वरण �बंधन सेल  

महा�बंधक )पया�वरण  (वकेोलीचा पया�वरण िवभागाचे �मुख आहते  .हा िवभाग वेकोली�या िविभ� 

खाणीतील पया�वरण �बंधनकरीता लागणारी आव�यक काय�वाही करते .प�रयोजना लेवलला लागणारी 

आव�यक काय�वाही िविभ� िवभागां�या  मदतीने �े�ीय मह◌ा�बंधक यां�या दखेरेखीने पािह�या जाते .

�े�ीय पया�वरण अिधकारी )पया�वरण (�े�ीय महा�बंधक यां�या वतीने  �े�ाशी सबंिधत पया�वरण�या 

बाबी पाहतात .ते पया�वरण  अनवुी�ण डाटा िव�ेषण व �ा�याकरण सीएमपीडीआई �या मदतीन े

पाहतात व उिचत काय�वाही  करतात. 

6.0 पया�वरण वर होणारा खच� अनमुान 

पया�वरण सरं�णक�रता �  .97.09 लाख  मूलधन पया�वरण खच� अनुमािनत आहपेया�वरण सबंंधी खच�  

करीता 6 � �ित टनची �व�था केली आह े. 

7.0 िनगिमत सामािजक दािय�व 

िनगिमत सामािजक दािय�व नीतीअनुसार कोलसा उ�पादना�या 2 � �ित टन प�रयोजना�या जवळ�या 

�े�ाचा सामािजक व आ�थ�क उ�थानाकरीता वापर�या  जाईल । 
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8.0 िन�कष� 

खाणचालिव�याचा �म अशा �कारे िनयोिजत केला आह े क� अंतग�त ड��पंग जा�तीत जा�त �हावे 

जेणेक�न  बा� ड��पंगकरीता कमीत  कमी जागा लागावी . 

प�रयोजना अिधकारी �रपोट�मधे �द�या गेलेले सवंध�न उपायांचे िनधा�राने पालन करतील  .�यामु ळे 

पया�वरणावर होणारे प�रणाम कमी होतील . 

मकरधोकरा –Iिव�तार खुली  खाण प�रयोजनेला पया�वरण ि�वकृित �द�या जावी, जेणेक�न दशेातील 

मागणी व पुरवठा यातील तफ़ावत कमी होईल. 2019   - 20 पय�तदशेांतग�त 1000 िमिलयन टन  कोळसा 

उ�पादनचे ल� �ा�  हो�यास मदत होईल . 

पया�वरण, वन आिण जलवायु मं�ालया�या िनद�शानुसार हा मसौदा पया�वरण �भाव िनधा�रण  /पया�वरण 

�व�थापन योजना  अहवाल महारा� �दषूण िनयं�ण  मंडळ यानंा लोक सुनावणी आयोिज़त 

कर�याकरीता सादर केला आह े. 

नोट – हा काय�कारी साराशं इं�जी �रपोट�चे िन�वळ भाषांतर असून यात काही चुका �कंवा अ�प�ता 

अस�यास  मुळ इं�जी �रपोट� खरा. 

 

 


