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साराशं अहवाल 
१.० प�रचय –   

उद्योग, ऊजार् आ�ण कामगार �वभाग, महाराष्ट्र शासन, मंुबई, यांनी 
आदेश क्र.  एमएमएन -२७०२/ ३९५/ एएनडी – ९ �दनांक २१/०३/२००३ 
अन्वये १९/०७/२००३ त े१८/०७/२००३ या वैधता कालावधीसाठ� मे. रॉयल 
पॉटर� �सरे�मक्स इंडस्ट्र�जला मरकाग�द� गांव, तालुका: िजवती, िजल्हा: 
चंद्रपूर येथील खासरा क्र.: १११ आ�ण ११५ मध्ये ३३.०३ हेक्टर �ेत्रात 
लॅटेराईट उत्खनन करण्याची परवानगी �दल� आहे. आता प्रकल्प 
प्रस्तावकाने लॅटेराईट उत्पादनाची �मता सध्याच्या वा�षर्क १२५००० टन 
वरुन वा�षर्क ६१९०३०.४० टनावर नेण्याचे प्रस्ता�वत केले आहे.  

१.१ पयार्वरण परवानगी आ�ण कायार्न्वयन संमती – 

मे. रॉयल पॉटर� �सरे�मक्स इंडस्ट्र�ने मरकाग�द� गांव, तालुका: िजवती, 
िजल्हा: चंद्रपूर येथील खासरा क्र.: १११ आ�ण ११५ मध्ये ३३.०३ हेक्टर 
�ेत्रात लॅटेराईट उत्खनन करण्यासाठ� राज्य पयार्वरण प्रभाव मूल्यांकन 
प्रा�धकरण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे पयार्वरण मान्यतेसाठ� अजर् केला 
होता आ�ण प्रा�धकरण व पयार्वरण तथा वने आ�ण वातावरण बदल 
मंत्रालय, महाराष्ट्र यांच्याकडून पयार्वरण परवानगी प्राप्त केल�. राज्य 
पयार्वरण प्रभाव मूल्यांकन प्रा�धकरण, महाराष्ट्र राज्य आ�ण पयार्वरण 
तथा वने आ�ण वातावरण बदल मंत्रालय, महाराष्ट्र यांनी आदेश क्र. 
एसईआयएए मी�टगं क्र.१३९ मी�टगं �दनांक २८ सप्ट�बर २०१८ 
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(एसईआयएए – स्टेटम�ट – ०००००००७९२) एसईआयएए – �मनट्स – 
०००००००६५३, एसईआयएए – ईसी – ०००००००४६० अन्वये मे. रॉयल 
पॉटर� �सरे�मक्स इंडस्ट्र�ला लॅटेराईटचे उत्खनन करण्यासाठ� वा�षर्क 
१२५००० टन �मतेसह पयार्वरण परवानगी �दल�. 

लॅटेराईटचे उत्खनन करण्यासाठ� वा�षर्क १२५००० टन �मतसेह पयार्वरण 
परवानगी प्राप्त केल्यावर प्रकल्प प्रस्तावकाने महाराष्ट्र प्रदषूण �नयंत्रण 
मंडळाकड े कायार्न्वयन संमती/ कनस�ट फॉर ऑपरेटसाठ� अजर् केला. 
प्रकल्प प्रस्तावकाने महाराष्ट्र प्रदषूण �नयंत्रण मंडळाकडून आदेश क्र. 
आर ओ – चंद्रपूर/ कनस�ट/ १९११०००७८७ �दनांक १९/११/२०१९ अन्वये 
कायार्न्वयन संमती/ कनस�ट फॉर ऑपरेट प्राप्त केल�. 

१.२ संदभर् शत� -    

आता प्रकल्प प्रस्तावकाने लॅटेराईट उत्पादनाची �मता सध्याच्या वा�षर्क 
१२५००० टन वरुन वा�षर्क ६१९०३०.४०  टनावर नेण्याचे प्रस्ता�वत केले 
आहे. त्यामुळे, प्रकल्प प्रस्तावकाने लॅटेराईट उत्पादनाची �मता वा�षर्क 
६१९०३०.४०  टनावर नेण्यासाठ� पयार्वरण मान्यता �मळण्यासाठ� अजर् 
केला आहे.    

प्रकल्प �मता सध्याच्या वा�षर्क १२५००० टन वरुन वा�षर्क ६१९०३०.४०  
टनावर नेण्यासंदभार्त संदभर् शत� प्राप्त करण्यासाठ� राज्य पयार्वरण 
प्रभाव मूल्यांकन प्रा�धकरण, महाराष्ट्र राज्य आ�ण पयार्वरण तथा वने 
आ�ण वातावरण बदल मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, भारत सरकारकड े अजर् 
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यु�नक क्र. एसईआयएए – स्टेटम�ट – ००००००३७२२ �दनांक २३/०७/२०१९ 
केला आ�ण राज्यस्तर�य तज्� मूल्यांकन स�मतीच्या १७८ व्या बैठक�त 
�दनांक १८/०२/२०२० रोजी संदभर् क्र. (एसईआयएए – स्टेटम�ट – 
००००००३७२२) एसईएसी – �मनट्स – ००००००५३८० नुसार संदभर् शत� 
मंजूर केल्या.   

खोदकाम आ�ण स्फोट (�ड्र�लगं ब्लास्ट�ग) यासह यां�त्रक कामाची ओपन 
कास्ट पद्धत अवलंबून खाणकामातून वा�षर्क ६,१९,०३०.४० टन लाल 
माती काढण्याचे प्रस्ता�वत आहे. प्रकल्पाचे प्रस्ता�वत मूल्य सुमारे रु. 
१८०.०० लाख असेल. दाखल केलेल� कागदपत्र ेआ�ण सादर�करण याच्या 
आधारे पयार्वरण प्रभाव मूल्यांकन अहवाल तयार करण्यासाठ� ईआयए 
अ�धसूचना २००६ च्या अनुसूची मधील ख�नजांचे खाणकाम प्रवगर् ‘बी १’ 
१ (अ) अंतगर्त प्रकल्पाचा �वचार करून संदभर् शत� �व�हत केल्या आहेत.  

१.३ प्रकल्प प्रस्तावक – 

मे. रॉयल पॉटर� �सरे�मक्स इंडस्ट्र�ज ह� एकल मालक व्यावसा�यक 
संस्था असून ती श्री. अब्दलु कादर भाई यांच्या नावावर न�दणीकृत आहे 
आ�ण आता श्री. मोहम्मद आमीर �पता स्वग�य अब्दलु कादर भाई हे 
स्वग�य अब्दलु कादर भाई यांचे कायदेशीर वारस आहेत. मे. रॉयल 
पॉटर� �सरे�मक्स इंडस्ट्र�ज गेल्या दोन वषा�पासून लॅटेराईटचे खाणकाम 
आ�ण �वक्र�च्या व्यवसायात कायर्रत आहे. लॅटेराईट म्हणजे �सम�ट 
उत्पादनात वापरल� जाणार� कच्ची सामग्री असून महाराष्ट्राच्या चंद्रपूर 
िजल्ह्यात आ�ण प�रसरात भरपूर प्रमाणात उपलब्ध आहे.  
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मे. रॉयल पॉटर� �सरे�मक्स इंडस्ट्र�ज 

कायार्लयीन पत्ता: 

जुनी एसबीआय कॉलनी, माऊंट कारमेल हायस्कूल समोर,  

मूल रोड, चंद्रपूर, महाराष्ट्र – ४४२४०१  

दरूध्वनी कर. ०७१७२ – २२७७४९ मोबाईल - + ९१ – ९१५८३०१७८६  

ईमेलआयडी–aamirconcretemix@gmail.com 
aamir14janu@gmail.com & ykasharma@gmail.com  

साईट पत्ता:  

खासरा क्र.: १११ व ११५, गांव - मरकाग�द�,  

तालुका: िजवती, िजल्हा: चंद्रपूर, महाराष्ट्र  

१.४ प्रकल्पाचे स्वरूप, आकार, �ठकाण याबाबत सं��प्त मा�हती 

आकृती क्र. १.१, आकृती क्र. १.२ आ�ण आकृती क्र. १.३ मध्ये खाणीचे 
स्थान दशर्वणारे सामान्य आ�ण �व�शष्ट नकाशे, १० �कमी टोपो मॅप, 
गूगल प्र�तमा आ�ण खाण भाडपेट्टा आरेखन �दले आहे. तक्ता क्र. १.१ 
मध्ये �वस्ततृ �ववरण �दले आहे.    

        

 

mailto:aamirconcretemix@gmail.com
mailto:aamir14janu@gmail.com
mailto:ykasharma@gmail.com
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तक्ता क्र. १.१: प�रसराची मा�हती 

अनकु्रमांक  �ववरण  मा�हती  
अ  प्रकल्पाच ेस्वरूप  लाल माती  
ब  प्रकल्पाचा आकार   
१  खाण काम  

भाडपेट्टा �ेत्र  
३३.०३ हे  

२  प्रस्ता�वत उत्पादन  
�मता  

सध्या – वा�षर्क १२५००० टन 
प्रस्ता�वत – वा�षर्क ४९४०३०.४० टन 
एकूण – वा�षर्क ६१९०३०.४० टन 

क  प्रकल्प स्थान   
१  गांव  मरकाग�द� 
२  तालकुा  िजवती  
३  िजल्हा  चंद्रपरू  
४  राज्य  महाराष्ट्र  
५  खासरा क्र.  १११ आ�ण ११५  
६  जमीन  सरकार� पडीक जमीन  
७  टॉपशीट अ�ांश व  

रेखांश  
५६ एम/२ आ�ण ५६ एम/३  
सीमादशर्क  
खांब  

अ�ांश  रेखांश  

बीपी – १   १९0 ३४’४८.५’’ ७९0 १०’३२.५’’  
बीपी – २  १९0 ३४’४८.५’’ ७९0 १०’३४.५’’  
बीपी – ३  १९0 ३४’४३.९’’ ७९0 १०’३८.८’’  
बीपी – ४  १९0 ३४’४३.४’’ ७९0 १०’४१.७’’  
बीपी – ५  १९0 ३४’३८.८’’ ७९0 १०’३७.२’’  
बीपी – ६  १९0 ३४’४८.५’’ ७९0 १०’३८.८’’  
बीपी – ७  १९0 ३४’३८.८’’ ७९0 १०’४१.६’’  
बीपी – ८  १९0 ३४’३८.४’’ ७९0 १०’४२.१’’  
बीपी – ९  १९0 ३४’३८.४’’ ७९0 १०’४३.०’’  
बीपी – १०   १९0 ३४’४४.१’’ ७९0 १०’४२.९’’  
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बीपी – ११   १९0 ३४’४४.२’’ ७९0 १०’४६.१’’  
बीपी – १२  १९0 ३४’४०.४’’ ७९0 १०’४६.९’’  
बीपी – १३  १९0 ३४’३९.२’’ ७९0 १०’५०.०’’  
बीपी – १४   १९0 ३४’५३.२’’ ७९0 १०’५०.४’’  
बीपी – १५   १९0 ३४’५६.०’’ ७९0 १०’४९.८’’  
बीपी – १६   १९0 ३५’०५.३’’ ७९0 १०’५०.६’’  
बीपी – १७   १९0 ३५’१२.४’’ ७९0 १०’५२.३’’  
बीपी – १८  १९0 ३५’१४.०’’ ७९0 १०’४८.९’’  
बीपी – १९   १९0 ३५’१५.१’’ ७९0 १०’३९.३’’  
बीपी – २०   १९0 ३५’०८.८’’ ७९0 १०’४१.१’’  
बीपी – २१  १९0 ३५’०९.८’’ ७९0 १०’४२.४’’  
बीपी – २२   १९0 ३५’०४.४’’ ७९0 १०’४२.५’’  
बीपी – २३   १९0 ३५’०२.९’’ ७९0 १०’४०.६’’  
बीपी – २४   १९0 ३५’०१.१’’ ७९0 १०’४०.५’’  
बीपी – २५   १९0 ३५’०१.३’’ ७९0 १०’४१.७’’  
बीपी – २६   १९0 ३५’५३.७’’ ७९0 १०’४३.८’’  
बीपी – २७   १९0 ३५’५३.५’’ ७९0 १०’३८.२’’  
बीपी – २८   १९0 ३५’५२.३’’ ७९0 १०’३८.३’’  
बीपी – २९   १९0 ३५’५२.२’’ ७९0 १०’३२.७’’  

 

ड  पयार्वरण संबं�धत बाबी (खाण भाडपेट्टा सीमेपासनू अंदाजे हवाई अंतर 
आ�ण �दशा) 

१  सवार्त जवळच ेगांव  मरकाग�द� गांव – ०.७ �कमी  
२  सवार्त जवळच े नगर, शहर, 

िजल्हा, मखु्यालय 
सवार्त जवळचा तालकुा – िजवती - १२ 
�कमी - ईशान्येकड े  
सवार्त जवळच े शहर – गडचांदरू – १५ 
�कमी उत्तरेकड े 
सवार्त जवळच े िजल्हा मखु्यालय – 
चंद्रपरू – ४२ �कमी ईशान्येकड े  

३  सवार्त जवळचा राष्ट्र�य 
महामागर्  
सवार्त जवळचा राज्य 

राष्ट्र�य महामागर् – ७ – नागपरू हैदराबाद 
राष्ट्र�य महामागर् – ७१ �कमी – पिश्चम  
राज्य महामागर् २६४ – राजुरा – 
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महामागर्  
सवार्त जवळचा वाहन 
वाहतकु�चा मागर्  

अ�सफबंद राज्य महामागर् – १७ �कमी - 
पवूर्  
गडचांदरू – टेकामांडवा – १.० �कमी – 
वायव्य    

४  सवार्त जवळच ेरेल्वे स्थानक, 
�वमानतळ आ�ण बंदर  

�वरूर रेल्वे स्थानक – २७ �कमी – 
वायव्य  
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्र�य 
�वमानतळ, नागपरू – १६५ �कमी – 
उत्तर  
�वशाखापटणम बंदर – ४७४ �कमी – 
नऋैत्य   

५  आंतरराज्य सीमा  ५ �कमी पय�त �नरंक. प्रकल्प 
स्थळापासनू पवू�ला ६.५ �कमीवर 
तेलंगणा राज्याची सीमा   

६  परुातत्व जागा  अभ्यास �ेत्रात नाह�  
७  राष्ट्र�य अभयारण्य, वन्य 

जीव �ेत्र, वन्य जीव 
मा�गर्का, ज�ैवक राखीव �ेत्र, 
प�यांचा स्थलातंर मागर्, 
प्र�तर��त जंगल/ वन जे 
अभ्यास �ेत्राच्या १० �कमी 
प�रघात आहेत   

अभ्यास �ेत्रात राष्ट्र�य अभयारण्य, 
वन्य जीव �ेत्र, वन्य जीव मा�गर्का, 
जै�वक राखीव �ेत्र, प�यांचा स्थलांतर 
मागर् नाह�.  
राखीव जंगल/ वन – मा�णकगड – ०.५ 
�कमी (प)   

८  १० �कमी प�रघातील राखीव 
जंगले आ�ण प्र�तर��त/ 
संर��त जंगले  

राखीव जंगल/ वन – मा�णकगड – ०.५ 
�कमी (प)    

९  १० �कमी प�रघातील 
पाण्याच ेनमनेु  

कुसुंबी खाण तलाव - ७ �कमी – वायव्य  
कुरुड नाला – ५ �कमी – द��ण  
लामडी नाला – ८ �कमी – नऋैत्य  
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बापरू नाला – ९ �कमी – द��ण 
भोदम नाला – ९ �कमी – आग्नेय  
मसबोक नाला – ९ �कमी – पवूर्     

१० १० �कमीमध्ये उद्योगांची 
याद� 

वारसी माय�नगं कंपनी – १.५ �कमी - 
आग्नेय 
आ�दत्य �मनरल्स – ०.५ �कमी - पवूर् 
साई कंपनी �मनरल्स - २.५ �कमी - 
ईशान्य 

११  भकंूपप्रवण �ेत्र  �ेत्र -३ – सौम्य  
 ई  खचर्   
१  एकूण प्रकल्प खचर्  रु. १८०.०० लाख  
२  पयार्वरण र�ण उपायासाठ� 

खचर्   
भाडंवल मलू्य = रु. १०.०१ लाख  
आवत� खचर् = रु. ९.३३ लाख  
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आकृती १.१ – स्थलदशर्क नकाशा 
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आकृती १.२ – प्रकल्प स्थळाच्या १० �कमी �त्रज्येतील अभ्यास �ेत्राचा 

नकाशा 
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आकृती १.३ – प्रकल्प स्थळाची गूगल प्र�तमा 
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१.५  पयार्वरण �ववरण - 

खासरा क्र. १११ व ११५, गांव - मरकाग�द�, तालुका: िजवती, िजल्हा: 
चंद्रपूर, महाराष्ट्र इथल्या लॅटेराईटच्या खाणीच्या प्रस्ता�वत �वस्तार�त 
प्रकल्पाच्या १० �कमी �त्रज्येतील प्रदेश अभ्यास �ेत्रात समा�वष्ट आहे.  

पयार्वरण प्रभाव मूल्यांकन अभ्यासाचा एक भाग म्हणून प्राथ�मक 
पयार्वरण सं�नयंत्रण �डस�बर २०१९ त ेफेब्रुवार� २०२० दरम्यान केले गेले.  

अभ्यास �ेत्राच्या प�रसरातील हवेची गुणवत्ता आठ स्थळांच्या नेटवकर्  
द्वारे मूल्यांकन करून �निश्चत केल� गेल�. उपरोक्त सवर् �ठकाणच्या 
प�रसरातील सभोवतालच्या हवेची गुणवत्ता ह� ग्रामीण, �नवासी आ�ण 
औद्यो�गक �ेत्रासाठ� राष्ट्र�य हवा गुणवत्ता �नद�शांक/ मानकानुसार 
�व�हत केलेल्या मयार्देत असल्याचे आढळले आहे. पीएम१०, पीएम२.५, 
एसओ२ आ�ण एनओएक्स  हे वाहनांच्या आ�ण स्था�नक उपक्रमांच्यामुळे 
वाढतात. अभ्यास �ेत्रातील सभोवतालच्या हवेच्या गुणवत्तचेा सारांश 
खाल� तक्ता क्र. १.२ मध्ये �दला आहे. 

तक्ता क्र. १.२: सभोवतालच्या हवेच्या गणुवत्तचेा सारांश 

 ९८ वी टक्केवार� मूल्ये 
पीएम१० पीएम२.५ एसओ२ एनओएक्स 

खाणीची जागा  ४५.७ २०.५ ११.५ १४.६ 
अभ्यास �ेत्र  ६२.७ २३.६ १३.६ १७.४ 
एनएएकयू मानके (२४ तास) १०० ६० ८० ८० 

 सूचना – सीओ मूल्ये ह� अभ्यास कालावधीत १ पीपीएम पे�ा �नर��णात कमी आढळल� आहेत  
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अभ्यास �ेत्रात १० �कमी �त्रज्या �ेत्रात ८ �ठकाणी ध्वनीची पातळी 
तपासण्यात आल�. �दवसा ध्वनीची पातळी ४८.५ त े ५७.७ डसेीबल 
दरम्यान आ�ण रात्रीची ४०.३ त े४५.७ डसेीबल दरम्यान आढळल�.  

�व�वध �ठकाणांहून पाण्याचे आठ नमुने गोळा केले. अभ्यास �ेत्रात 
गोळा केलेल्या भूजल नमुन्यात पेयजलाचे आय एस १०५००:२०१२ चे 
सवर् �नकष आढळले.  

मदृा गुणवत्ता तपासण्यासाठ� अभ्यास �ेत्रातील �व�वध �ठकाणांहून 
मातीचे आठ नमुने गोळा केले. मातीच्या सवर् नमुन्यात साधारण त े
चांगल� सुपीकता असण्याचे गुण आहेत. अभ्यास �ेत्रात कोणताह� 
धोक्यात असणारा जीव आढळला नाह�.  

१.६ संभाव्य पयार्वरण प्रभाव आ�ण त ेकमी करण्याचे उपाय - 

१.६.१वायु पयार्वरण - 

उघड्या जागेवर खाणकाम केल्याने हवेत उडणारे घटक ह� वायु प्रदषूणाचे 
मुख्य कारण आहेत. प्रस्ता�वत उत्सजर्न असणारे कायर् २४ तास अखंड 
सुरू असण्याच्या प�रिस्थती अंतगर्त खाणकामाच्या सवर् कामांचा �वचार 
करून सवार्त वाईट िस्थतीचा �वचार करून संभाव्य प�रणाम शोधण्यात 
आले.  

१.६.२ वायु प्रदषूण �नयंत्रणात आणण्याचे उपाय - 
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वायु प्रदषूणाचे प�रणाम �नयंत्रणात ठेवण्यासाठ� खाणीमध्ये खाल�ल वायु 
प्रदषूण �नयंत्रण उपाय योजले जातील.  

• खाणकामातून उडणार� धूळ कमी करण्यासाठ� खाणीतील जागेवर, 
�नरुपयोगी भाग टाकून �दल जात असलेल्या जागेवर तसेच त्याची 
वाहतूक होणार्या मागार्वर पाणी �शपंडणे ज्यायोगे धूळ खाल� बसेल.  

• खाणीतील कामगारांना नाक त�ड झाकणारे मास्क देणे.  
• रस्त्यावर वाहतुक�दरम्यान सांडून जमा होणारे सा�हत्य हटवून साफ 

करणे.  
• मालवाहतूक करणार्या वाहनांची �नय�मत देखभाल दरुुस्ती करणे, 

जेणेकरून त्यातून कमीत कमी माल बाहेर सांडले.  
• वाहतूक करणार्या �टप्पर मध्ये �मतपेे�ा जास्त माल न भरणे, 

जेणेकरून त्यातून कमीत कमी माल बाहेर सांडले. 
• माल भरलेले �टप्पर मुख्य रस्त्यावर जाण्याआधी त्यांना ताडपत्रीने 

झाकले जाईल.  

वायु प्रदषूणाचे प�रणाम �नयंत्रणात ठेवण्यासाठ� वर�ल उपाय अंमलात 
आणल्यावर या छोट्या प्रमाणातील खाणकामामुळे आजूबाजूच्या 
गावांमध्ये होणारे वायुप्रदषूण नगण्य असेल.  

१.६.३ ध्वनी प्रदषूण – 
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प्रस्ता�वत खाणीत खोदकाम आ�ण स्फोट/ �ड्र�लगं ब्लास्ट�गमुळे तसेच 
लाल मातीचा माल वाहतूक करणार्या वाहनांमुळे ध्वनी प्रदषूण होईल. 
मात्र या आवाजाचा प�रणाम केवळ कामाच्या �ठकाणीच जाणवेल.  

खाणकामासाठ� प्रस्ता�वत खाणीत पूणर्तः यां�त्रक पद्धतीने काम होणार 
असल्याने खाणकामाचा फारसा प�रणाम आजूबाजूच्या गावात जाणवणार 
नाह�.  

१.६.४ ध्वनी प्रदषूण �नयं�त्रत करण्याचे उपाय - 

खाणीत खाल�ल उपाय ध्वनी प्रदषूण �नयं�त्रत करण्यासाठ� प्रस्ता�वत 
आहेत  

• आवश्यकता भासेल तवे्हा खाण कामगारांना कानात घालण्यासाठ� 
प्लग �दले जातील  

• वाहतुक�साठ� वापरल्या जाणार्या वाहनांची �नय�मत देखभाल दरुुस्ती 
केल� जाईल.  

• ध्वनी पातळी कमी करण्यासाठ� ७.५ �म. बंद� भागात/ बॅ�रयर झोन 
मध्ये ह�रतपट्टा/ ग्रीन बेल्ट �वक�सत केला जाईल.  

• �रकाम्या ट्रक्सचा �वनाकारण होणारा आवाज टाळण्यासाठ� खाणीत 
येताना आ�ण �तथून बाहेर पडताना त्यांची वेग मयार्दा २५ �कमी/ 
प्र�त तास इतक� ठेवण्यात येईल.  

१.६.५ जमीन हादरण्याने होणारा प�रणाम - 
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प्रस्ता�वत खाणीत खोदकाम आ�ण स्फोट/ �ड्र�लगं ब्लास्ट�गसह ओपन 
कास्ट सेमी मेकानाइज्ड पद्धत अवलंबल� जाणार आहे. त्यामुळे 
खाणीतील जमीन हादरल्याने होणारा प�रणाम नगण्य असेल.  

१.६.६ जल पयार्वरण - 

उपरोक्त कामासाठ� पाण्याची एकूण गरज प्र�त�दन ३१ घन मीटर इतक� 
असेल आ�ण खाणीतील घरगुती पाण्याची गरज ह� कुपन�लका/ बोरवेलने 
पूणर् केल� जाईल तर अन्य गरज पाण्याच्या टँकसर्ने पूणर् केल� जाईल. 
प्र�त�दन ४.५ घनमीटर पाण्याच्या घरगुती वापरातून सांडपाणी �नघेल. हे 
पाणी शोष खड्ड्यात आ�ण सेिप्टक ट�क मध्ये जाईल.  

खाण भाडपेट्टा भागातील स्था�नक जल�न:स्सारण व्यवस्थे�शवाय 
कामाच्या �ठकाणी नैस�गर्क पद्धतीने सांडपाणी वाहून जाण्याची सोय 
नाह�.  

भूजल हे सामान्य भुपातळीच्या ५ त े१० मीटर खोल�वर उपलब्ध आहे. 
प्रस्तुत खाणीच्या कामाच्या पातळीच्या वर अन्य कोणत्याह� खाणीचे 
खड्ड ेनसल्याने खाणीत कुठूनह� पाणी �झरपत नाह�. त्यामुळे खाणीच्या 
कामाने भुजलावर काह� फारसा प�रणाम होणार नाह�.  

वाहून येणार्या पाण्याने ज�मनीची धूप होणे आ�ण गाळ जमा होणे 
टाळण्यासाठ� खाणीतील खड्ड्यांच्या भोवताल� जल�न:स्सारण व्यवस्था 
तयार करण्याचे प्रस्ता�वत आहे. पाण्यातील प्रद�ूषत घटक काढल्यानंतरच 
त ेस्वच्छ पाणी प्रवाहातल्या पाण्यात सोडले जाईल.  
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१.६.७ जमीन पयार्वरण - 

पाच वषा�च्या खाणकाम कालावधीत ५% ख�नज नाकारले जाईल. एकूण 
कचरा १४८०७८.७५ टन असेल. नाकारल्या गेलेल्या ख�नजात कठ�ण 
खडक माती लहान खड ेअसलेल� माती समा�वष्ट असेल. ह� नाकारलेले 
ख�नज खाणीतील वाहतुक�चा रस्ता दरुुस्त करण्यासाठ� तसेच खाणीकड े
येणार्या रस्त्यातील खड्ड े बुजवण्यासाठ� होईल. �नमार्ण होणारा हा 
�नरुपयोगी माल जेव्हा जसा आवश्यकता भासेल तसा �तथे वापरला 
जाईल.  

भाडपेट्टयाने �दलेले एकूण �ेत्र हे ३३.०३ हेक्टर आहे त्यापैक� खाण �ेत्र 
हे २२.८१ हेक्टर आहे, सुर�ा ह�रत पट्टा/ ग्रीन बेल्ट २.९७ हेक्टर, खुला 
ह�रत पट्टा ७.०३ हेक्टर आ�ण रस्त्यांचा भाग ०.१३ हेक्टर आहे. खाल� 
तक्ता क्र. १.३ मध्ये खाण भाडपेट्टा �ेत्राचा जमीन वापर �दला आहे.  

तक्ता क्र. १.३ खाण भाडपेट्टा �ेत्राचा जमीन वापर 

क्र.  �ेत्राची मा�हती  योजना कालावधी अखेर वापरलेले  
जमीन �ेत्र – हेक्टर मध्ये  

१   खाणीचे �ेत्र  २२.८१०६  
२  मातीचा साठा  -  
३  ख�नज साठा   ०.०४६८  
४  पायाभूत सु�वधा कायार्लय  ०.०२१६  
५  रस्त े ०.१२८५  
६  अस्वीकृत सा�हत्य �ेत्र/ ०.०२२५  
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डपं ए�रया  
 एकूण  २३.०३  
७  ह�रत पट्टा �ेत्र   
७अ  ७.५ �म. प्र�तबं�धत 

�ेत्रातील ह�रतपट्टा  
२.९६९३  

७ब  काम नसलेल्या �ठकाणी 
हर�तपट्टा  

७.०३०७  

 एकूण  १०.०  
 समग्र   ३३.०३  
 

१.६.८ ह�रतपट्टा �वकास - 

दर वष� प्र�तबं�धत �ेत्राचा काह� भाग झाड ेलावण्यासाठ� घेतला जाईल 
आ�ण रोपट्यांची काळजी घेतल� जाईल. खाण असलेल्या जागी २.९७ 
हेक्टर सुर�ा �ेत्र आ�ण ७.०३ हेक्टर काम नसलेले/ वापरात नसलेले �ेत्र 
या �ठकाणी ह�रतपट्टा �वक�सत करण्याचे प्रस्ता�वत आहे. योजना 
कालावधी पूणर् होईपय�त हर�तपट्टय्ाचे �ेत्र १०.० हेक्टर होईल जे एकूण 
खाण �ेत्राच्या ३३% होईल. आतापय�त २.९७ हेक्टर खाण �ेत्रात ३००० 
रोपट� लावल� आहेत आ�ण येत्या पाच वषा�च्या खाण योजना कालावधीत 
७.०३ खाण �ेत्रात २१८७८ रोपट� लावल� जातील. ह�रतपट्टा �वकासासाठ� 
स्था�नक मोठ्या पानांच्या फळझाडांना प्राधान्य �दले जाईल. हा भूभाग 
खडकाळ असल्याने खाण �ेत्रात सुर�ा �ेत्र आ�ण वापरात नसलेल्या 
�ेत्रात व�ृारोपणासाठ� बाहेरून माती आणल� जाईल. ह�रतापट्टा 
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�वकासासाठ� व�ृारोपण करताना उद्यान�वद्यातज्� व्यक्तीची 
(हॉट�कल्च�रस्ट) मदत घेतल� जाईल जेणेकरून त्या भागातील वनस्पती 
आ�ण सजीवांवर होणारे दषु्प�रणाम कमीत कमी होईल. खाल� तक्ता क्र. 
१.४ मध्ये ह�रतपट्टा �वकास कायर्क्रम �वस्ततृपणे �दला आहे.    

तक्ता क्र. १.४: ह�रतपट्टा �वकास कायर्क्रम 

अ. क्र. वषर् व्यापण्यायोग्य 
�ेत्र 

लावलेल्या पैक� ७५% रोपट� 
जगतात हे  �वचारात घेऊन 
लावावयाच्या एकूण रोपट्यांची 
संख्या 

१  प�हले वषर्  
२०२० - 
२०२१  

१४३००  
(१.४३ हे) 

३५७५  

२  दसुरे वषर्  
२०२१  – 
२०२२  

१४०००  
(१.४ हे) 

४३९४  

३  �तसरे वषर्  
२०२२ – 
२०२३  

१४००० (१.४ 
हे)  

४५९८  

४  चौथे वषर्  
२०२३ – 
२०२४  

१४०००  
(१.४ हे)  

४६४९  

५  पाचवे वषर्  
२०२४ – 

१४०००  
(१.४ हे)  

४६६२  
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२०२५  
 एकूण  

 
७०३०० (७.०३ 
हे) 

२१८७८  

 

१.६.९ सामािजक आ�थर्क पयार्वरण - 

खाण �ेत्रात कोणत्याह� प्रकारची वसाहत नाह�. त्यामुळे खाण कामामुळे 
मानवी स्थलांतर आ�ण स्था�यक होण्याबाबत कोणताह� मुद्दा अंतभूर्त 
नाह�. खाणकामामुळे कोणत्याह� गावाला कोणताह� व्यत्यय �नमार्ण 
होणार नाह� �कंवा गांव दसुर�कड ेवसवणे �कंवा पुन:स्था�यक करण्याची 
आवश्यकता नाह�. यास्तव कोणताह� �वपर�त प�रणाम होण्याचा संभव 
नाह�.  

खाण कामामुळे खाणीच्या सभोवताल� असणार्या भागातील लोकांचा   
आ�थर्क स्तर सुधारू शकतो. �नरंतर चालणार्या खाण कामामुळे स्था�नक 
लोकांना �तथे रोजगार �मळेल आ�ण पायाभूत सु�वधांचा �वकास होईल. 
लॅटेराईटच्या वाहतुक�साठ� स्था�नक लोकांची वाहने भाड्याने घेतल� 
जातील आ�ण त्यातून त्यांना चांगले उत्पन्न �मळेल. लाल मातीच्या 
सध्याच्या उत्पादनासाठ� वाहतुक�क�रता वापरल� जाणारे वाहने 
आजूबाजूच्या गावातील केवळ स्था�नक लोकांचीच आहेत. त्यामुळे 
जवळपासच्या गावात राहणार्या लोकांच्या सामािजक आ�थर्क 
राहणीमानावर सकारात्मक प�रणाम होण्याची शक्यता आहे. 
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१.६.१० पयार्वरण सं�नयंत्रण कायर्क्रम - 

पयार्वरण व्यवस्थापन कायर्क्रमाच्या प्रभावीपणाचे मूल्यांकन करण्यासाठ� 
महत्वाच्या पयार्वरण मापदंड/�नकषांचे �नय�मत सं�नयंत्रण हाती घेतले 
जाईल. खाल� तक्ता क्र. १.५ मध्ये वेळापत्रक, कालावधी आ�ण 
सं�नयं�त्रत करावयाचे �नकष/ मापदंड दशर्वले आहेत. 

तक्ता क्र. १.५: वेळापत्रक, कालावधी आ�ण सं�नयं�त्रत करावयाचे �नकष/ 
मापदंड 

घटक  नमुने  मोजमाप  
पद्धत  

चाचणी प्र�क्रया  
संपकर्  �ेत्र  वारंवारता  

अ. वायु पयार्वरण  
प्रदषूक  
पीएम१०  

पीएम२.५     

प्रकल्प प्रभाव  
�ेत्रातील ४ 
�ठकाणे  
(वारा 
येण्याच्या 
�दशेने/अप�वडं 
साईड �कमान 
२ �ठकाणे 
आ�ण वारा 
जाण्याच्या 
�दशेने/ 
डाऊन�वडं 
साईड प्रभाव 

एका 
हंगामात  
एकदा  

गे्रव्ह�मे�ट्रक  
पद्धत  

 

एसओ२   गे्रव्ह�मे�ट्रक  
पद्धत 

 

एनओ२   ईपीए 
सुधार�त 
वेस्ट व 
�गक पद्धत  

पी-रोज�नलाईन 
हायड्रोक्लोराईड 
आ�ण फॉमर्ल 
�डहाइड (आय 
एस : ५१८२ 
भाग – ii) 
वापरुन 
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�ेत्रातील 
�कमान २ 
�ठकाणे) 

क्लोरोमे�ट्रक 
एिस्टमेशन  
केल्यानंतर 
पोटॅ�शयम टेट्रा 
क्लोरोमरक्युरेट 
मध्ये शोषून 
घेतले     

   अरसेनाईट 
सुधार�त 
जेकब व 
हॉचीसर 
पद्धत  

डीआयएल. 
एनएओएच 
मध्ये शोषून 
मग 
सल्फा�नलामाईड 
आ�ण एन (आय 
– नेपथाईल) 
एथी�लन 
डायमीन 
�डहायड्रोक्लोराईड 
आ�ण हायड्रोजन 
पॅराक्सोईड सह  
क्लोरोमे�ट्रक 
एिस्टमेशन  
केले. (सीपीसीबी 
पद्धत)  

ब. जल पयार्वरण  
पीएच स्तर, १० �कमी रोज आ�ण आयएस पाणी आ�ण 
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गढूळपणा, रंग, 
वास, चव,      
कॅिल्शयम 
का�ठन्य, 
मॅग्ने�शयम 
का�ठन्य, 
क्लोराईड, 
फ्लोराईड, 
सलफेट, 
नायटे्रट, 
आम्लता, लोह, 
तांबे, म�ग�नज, 
पारा, 
कॅड�मयम, 
सेले�नयम, 
आरसे�नक, 
सायनाईड, 
�शसे, जस्त, 
क्रो�मयम, 
अॅल्यु�म�नयम  
बोरॉन, 
फेनो�लक संयुगे   

प�रसरातून 
भूजल आ�ण 
भूपषृ्ठ 
जलाचे 
पावसाळ्या 
पूव� आ�ण 
नंतर गोळा 
केलेल्या 
नमुन्याचा 
संच  

हंगामा 
प्रमाणे  

१०५०० – 
२०१२ 
नुसार   

सांडपाण्याची 
तपासणी 
करण्याबाबत 
अमे�रकन 
पिब्लक हेल्थ 
असो�सएशन 
द्वारे प्रका�शत 
आदशर् मापदंड/ 
�नकषानुसार 
औद्यो�गक 
सांडपाण्याचे 
नमुने घेणे 
आ�ण तपासणी 
करणे यांची 
पद्धत आय एस 
: २४८८ (भाग १ 
त े ५) नुसार 
जल गुणवत्ता 
नमुने गोळा केले 
जावे आ�ण 
त्यांचे �वश्लेषण 
केले जावे.   

�व�हर�ंची 
पाण्याची 
पातळी 

१० �क.मी. 
आसपासच्या 
खेड्यांमध्ये 

मान्सूनपूवर्   
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क.  ध्वनी  
�दवसा आ�ण 
रात्रीच्या वेळी 
ध्वनी पातळी  

- डसेीबल  

भाडपेट्टय्ावर 
असणारा 
भागातील 
सीमा, अ�धक 
आवाज 
होणार्या 
जागा आ�ण 
आजूबाजूची 
गावे  

�तमाह�  सीपीसीबी 
�नयमानुसार  

सीपीसीबी 
�नयमानुसार  

 

१.६.११ सं�नयंत्रण क� द्रांची �ठकाणे/ स्थान - 

संबं�धत प्रदेशातील हवेची �दशा, हवेचा वेग, आद्रर्ता, तापमान अशा 
प्रच�लत सू�म हवामान घटकांचा �वचार सं�नयंत्रण क� द्रांची �ठकाणे/ 
स्थान �नवडताना केला गेला. सदर प्रदेशातील सभोवतालच्या हवेची 
गुणवत्ता तपासण्यासाठ� एकूण आठ सभोवतालची हवा गुणवत्ता 
सं�नयंत्रण स्थानके (वारा येण्याच्या �दशेने/अप�वडं साईड �कमान २ 
�ठकाणे आ�ण वारा जाण्याच्या �दशेने/ डाऊन�वडं साईड प्रभाव �ेत्रातील 
अ�धक �ठकाणे) �नवडण्यात आल�.  

भाडपेट्टा �ेत्राचा सीमाभाग आ�ण त्या �ेत्रातील अ�धक आवाज �नमार्ण 
होणार्या �ठकाणी ध्वनी पातळी सं�नयंत्रण केले गेले. सदर भागाचा 
एकंदर उतार आ�ण पाणी वाहून जाण्याची पद्धत याआधारे जल आ�ण 
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मदृा सं�नयंत्रण स्थाने �नवडण्यात आल�. खाल� तक्ता क्र. १.६ मध्ये 
प्रकल्पानंतरच्या सं�नयंत्रणाची �ठकाणे �दल� आहेत.      

तक्ता क्र. १.६: प्रकल्पानंतरच्या सं�नयंत्रणाची �ठकाणे 

क्र.  �ववरण  वारंवारता  �ठकाण  
१  सभोवतालच्या 

हवेची गुणवत्ता  
�तमाह�  खाण �ेत्र, खाणीच्या जागेपासून वारा 

येण्याच्या �दशेने/अप�वडं साईड  
आ�ण वारा जाण्याच्या �दशेने/ 
डाऊन�वडं साईड असणार� गावे  

२  ध्वनी पातळी 
सं�नयंत्रण  

�तमाह�  भाडपेट्टा �ेत्राचा सीमाभाग आ�ण त्या 
�ेत्रातील अ�धक आवाज �नमार्ण 
होणार्या �ठकाणी  

३  पाण्याची गुणवत्ता  
 भूजल नमूना  सहा 

म�हन्याला  
१० �कमी प�रघातील आजूबाजूची 
गावे  

 भूपषृ्ठ जल 
गुणवत्ता  

सहा 
म�हन्याला 

१० �कमी प�रघातील झरे, नाले 
�कंवा तलाव  

५  आरोग्य तपासणी  सहा 
म�हन्याला  

कामगार/ मजूर  

 

  १.७ अ�त�रक्त अभ्यास - 

१.७.१ जोखीम मूल्यांकन - 

संभाव्य जोखमी खाल� नमूद केल्या आहेत  
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भूस्खलन 

• ब�चेसचा एकंदर उतार ६०० असेल 
• ब�चेस ची ऊंची ६ मीटर आ�ण रंुद� सुमारे ६ मीटर असल्याने 

भूस्खलन, पुर �कंवा मोठा जलप्रवाह �कंवा आग या गोष्ट�ंची 
शक्यता नाह�.  

स्फोटकांचा साठा आ�ण वापर 
• मान्यताप्राप्त व परवानाप्राप्त आवरणात स्फोटकांचा योग्य आ�ण 

सुर��त पद्धतीने साठा  
• खाण सुर�ा महासंचालक द्वारा जार� केलेले स�मता स्फोटकतार् 

प्रमाणपत्र धारक व्यक्तीकडून स्फोटकांचा योग्य, सुर��त आ�ण 
काळजीपूवर्क साठा आ�ण वापर  

• साठवण �ेत्रात चोर�, घुसखोर�, अन�धकृत प्रवेश रोखण्यासाठ� योग्य 
ती सुर�ा व्यवस्था आ�ण आगपेट�, �दवे/ लाईट्स, मोबाईल फोन्स, 
�सगरेट �कंवा �बडी वगैरे वस्तू बाळगण्याबाबत अ�धकृत व्यक्तीकडून 
तपासणी  

पाणी  

• पावसाचे पाणी कामाच्या �ठकाणी खड्ड्यात न येवू देण्यासाठ� योग्य 
ती जल�न:स्सारण व्यवस्था  

• ज�मनीवर पुर �कंवा जलप्रवाह येण्याची भीती नाह�  
• भूजल स्तराच्या खाल� खाणकाम केले जाणार नसल्याने खाणीच्या 

कामामुळे भूजल गुणवत्तलेा काह� धोका नाह�  
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नैस�गर्क स्त्रोत संवधर्न 

• ज�मनीची धूप कमीत कमी व्हावी यासाठ� ह�रतपट्टा �वक�सत केला 
जाणार आहे  

• नव्या मुरूमाचा वापर केल्याने पयार्वरणावर होणारा �वपर�त प�रणाम 
कमी करण्यासाठ� इथे खोदकामातून �नघणार� माती ह� मालवाहतूक 
मागार्ची दरुुस्ती, रस्त ेसमतल करणे आ�ण संपकर्  रस्त ेदरुुस्त करणे 
यासाठ� वापरल� जाईल.  

• जल संवधर्न तंत्र ेअवलंबल� जातील  

आग 

• खाण कायार्लय, गॅरेज, भांडार आ�द महत्वाच्या �ठकाणी पुरेशी 
अिग्नशमन यंत्र े लावल� जातील. तसेच आगीपासून सुर��ततसेाठ� 
ज�मनीवर वापरता येणारे पुरेशा लांबीचे होज पाईप आ�ण भरपूर 
पाणीसाठा उपलब्ध ठेवला जाईल  

आरोग्य �वषयक जोखमी 

• या दस्तावेजसाठ� आरोग्य �वषयक जोखमींचा अथर् खाणकामामुळे 
�नमार्ण होणार्या धोकादायक धूळ आ�ण आवाज यांच्या संदभार्ने 
घेतला जाईल.   

वैयिक्तक सुर�ा साधने  
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• शक्य �तथे आयएसआय गुणवत्तचेी आ�ण श्वास घेण्यासाठ� योग्य 
गाळणी/ �फल्टरसह धूळ प्र�तरोधक व्यवस्था असलेल� धोकादायक 
धुळीपासून संर�ण देतील आ�ण �व�हत गुणवत्ता मापदंड पूणर् 
करतील अशी चांगल्या बांधणीची वैयिक्तक सुर�ा साधने पुरवले 
जातील. वैयिक्तक सुर�ा साधने केवळ मयार्�दत सुर�ा देतात, 
त्यामुळे त े शेवटचा पयार्य म्हणून आ�ण स्वीकाराहर् पातळीपयर्न्त 
वैयिक्तक इजा होण्याची जोखीम कमी करण्यासाठ� अन्य पावले 
उचलल� जात नाह�त तोवर अंतर�म उपाय म्हणून वापरल� जातील.  

पनुवर्सन आ�ण पनुःस्था�यक 

• प्रकल्पात कुठेह� कोणत्या प्रकारचे पुनवर्सन आ�ण पुनः स्था�यक 
होणे अंतभूर्त नाह�.  

१.८ पयार्वरण व्यवस्थापन योजना (ईएमपी) - 

पयार्वरणावर होणारे �वपर�त प�रणाम कमी करण्यासाठ� प्रभावी पयार्वरण 
व्यवस्थापन योजना राबवण्याच्या दृष्ट�ने �व�वध पयार्वरण घटकांचे 
सं�नयंत्रण/ �नर��ण �नय�मतपणे करणे आवश्यक आहे. सुर�ा तथा 
पयार्वरण अ�धकार� आ�ण अन्य कमर्चार�/ कामगारांच्या मदतीने खाण 
व्यवस्थापक संबं�धत भागातील पयार्वरण व्यवस्थापन योजनेचे 
सं�नयंत्रण/ �नर��ण करतील. या प्रकल्पातील मूल्य ह� प्रकल्प भाडंवल 
मूल्य रु. १०,०१,५६५.०० आ�ण आवत� खचर् रु. ९,३३,५००.०० योजले 
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आहे. पयार्वरण व्यवस्थापन योजनेचे �वस्ततृ मूल्य/ खचर् खाल� तक्ता 
क्र. १.७ मध्ये �दले आहे. 

 तक्ता क्र. १.७: पयार्वरण व्यवस्थापन योजनेचे �वस्ततृ मूल्य/ खचर् 

अ. क्र.  कामाचे �ववरण  भांडवल  
मूल्य 
(रुपयांत)  

वा�षर्क 
वारंवा�रता  
खचर् 
(रुपयांत) 

I   व्यावसा�यक आरोग्य आ�ण सुर�ा    
 १  वैयिक्तक सुर�ा साधने (पीपीई) 

जसे क�, आवाजापासून र�ण 
करणारे कानात घालावयाचे प्लग 
आ�ण मफ, धुळीपासून वाचवणारे 
त�डाचे मास्क, सुर�ा बूट इत्या�द   

१२,२२५  २२,५००  

 २  प्रथमोपचार पेट�  ३,०००  ६,०००  
३  आरोग्य तपासणी  --  ११,०००  
II वायु प्रदषूण �नयंत्रण    
१  मालवाहतूक रस्ते आ�ण संपकर्  

रस्त्यांवर धूळ कमी करणे  
-- २,२०,०००  

२  स्फोटाकसाठ� खोदलेले खड्ड े  
झाकण्यासाठ� पोते/ कपड े 

-- ५०,०००  

III  जल प्रदषूण �नयंत्रण    
१  गाळ अडकवणार्या जाळ्या आ�ण 

बांध यासह सवर् बाजूने गोलाकार 
३,००,०००  ५०,०००  
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जल�न:स्सारण वा�हन्या/ ड्रनेेज 
बांधणे   

IV ह�रतपट्टा �वकास    
१  मुख्य भागात म्हणजे खाणीच्या 

�ठकाणी ह�रतपट्टा �वकास  
६,५६,३४०  ४,००,०००  

२  रस्त्यांच्या दतुफार् आ�ण खाण 
�ेत्राच्या बाहेर ग्राम पंचायत 
भवन, गावातील शाळा आ�ण 
प्राथ�मक आरोग्य क� द्र यासह 
राखीव सुर�ा �ेत्रात/ बफर झोन 
व�ृलागवड करणे.   
  

३०,०००  ३२,०००  

V  पयार्वरण सं�नयंत्रण  --  १,४२,०००  
 एकूण रक्कम  १०,०१,५६५  ९,३३,५००  
  

१.९ औद्यो�गक पयार्वरणीय जबाबदार� - 

रस्त,े वाहतूक, वीज, �श�ण, स्वच्छता आ�ण आरोग्य सेवा अशा 
प्राथ�मक सोयीसु�वधांची तरतूद करून त्याद्वारे सक्र�यपणे जन�हताचे 
काम प्रस्ता�वत प्रकल्प करणार आहे. औद्यो�गक पयार्वरण 
जबाबदार�साठ� खचार्ची तरतूद ह� एकूण प्रकल्प मूल्याच्या म्हणजे रु. 
१८० लाखाच्या १% म्हणजे १.८ लाख इतक� असेल. औद्यो�गक 
पयार्वरण जबाबदार� अंतगर्त करावयाची कामे आ�ण त्यासाठ� �वचारात 
घेतलेेला खचर् खाल� तक्ता क्र. १.८ मध्ये �दला आहे.  
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तक्ता क्र. १.८: औद्यो�गक पयार्वरणीय जबाबदार� (सीईआर) अंतगर्त 
करावयाची कामे आ�ण त्यासाठ� �वचारात घेतेलेला खचर्  

अ. क्र.  (सीईआर) अंतगर्त �नयोिजत कामे  एकूण 
रु. 
लाखात  

१  सामािजक आरोग्य सुधारणा  
• प्रकल्पाच्या आजूबाजूच्या गावांमध्ये आरोग्य 

�श�बरे आ�ण आरोग्य जागरूकता कायर्क्रम  
• बालक आ�ण माता यांच्यासाठ� आरोग्य 

जागरूकता, आरोग्य आ�ण स्वच्छता सवयी 
यासाठ� �श�बरे 

• मरकाग�द�, सेनगाव, नानपाडा सारख्या 
राखीव सुर�ा �ेत्रातील भोवतालच्या 
गावांमध्ये स्वच्छता सु�वधा    

०.४० 

२  सामािजक �श�ण सु�वधा  
* गुणवत्ता धारक �वद्याथ्या�ना �शष्यवतृ्ती देणे 
आ�ण �श�ण (व्यावसा�यक प्र�श�ण) 
* शै��णक पुस्तके, शालेय सा�हत्य, गणवेश 
आ�ण साधने आ�द वाटणे  
*शाळांना संगणक पुरवणे  

०.२८ 

३  पायाभूत सु�वधा �वकास  
• पाण्याचे हातपंप/ कुपन�लका यांची दरुुस्ती 

देखभाल  
• ग्राम पंचायतीसाठ� �वह�र खोदणे, गाळ 

०.२५ 
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काढणे आ�ण खोल�करण करणे  
• जल साठयातील गाळ काढणे आ�ण 

खोल�करण  
• आजूबाजूच्या गांवांमधील रस्त्यांची देखभाल 

आ�ण दरुुस्ती करणे  
४  वनीकरण कायर्क्रम  

• गावातील रस्त्यांच्या दतुफार्/ पंचायत भवन/ 
सावर्ज�नक आरोग्य क� द्र/ शाळा इथे 
व�ृारोपण करणे  

• रोपवाट�का �वक�सत करणे  
• पीक आ�ण चार्याचे उत्पादन वाढवण्यासाठ� 

स्था�नक शेतकर्यांचे वै�ा�नक सहाय्य व 
जागरूकता कायर्क्रम राबवणे  

०.६२ 

५  सामािजक कल्याण उपक्रम  
* क्र�डा आ�ण सांस्कृ�तक उपक्रम (बागबगीचे, 
क्र�डांगण आ�ण वाचनालय) 

०.२५ 

 एकूण रक्कम (रुपये लाखात) १.८ 
   

१.१० प्रकल्प लाभ - 

खाणीचे काम करण्यासाठ� साधारणतः ११ कामगार �नयुक्त करण्याचा 
प्रस्ताव आहे आ�ण भाडपेट्टा धारक/ लेसी या रोजगारासाठ� स्था�नक 
लोकांना प्राधान्य देणार आहे. याव्य�त�रक्त कंत्राट� कामे, व्यवसाय संधी, 
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सेवा सु�वधा पुरवणे इत्या�द प्रकारे अनेक लोकांना अप्रत्य�पणे रोजगार 
�मळेल ज्यामुळे स्था�नक लोकांचा आ�थर्क स्तर उंचावेल.  

या प्रदेशातील खाण उपक्रमाचा �तथल्या सामािजक आ�थर्क वातावरणावर 
सकारात्मक प�रणाम होईल. प्रत्य� आ�ण अप्रत्य� रोजगार वाढेल 
आ�ण अ�धक चांगल्या प्रकारच्या पायाभूत सु�वधा आ�ण संवाद सु�वधा 
पुरवल्या जातील.    

संभाव्य नकारात्मक प�रणाम कमी करण्यासाठ� मे. रॉयल पॉटर� 
�सरे�मक्स इंडस्ट्र�जने खाल�ल उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.  

• वायु प्रदषूण कमी करण्यासाठ� पुरेशा धूळ �नयंत्रक उपायांची 
अंमलबजावणी  

• श्वसनसंस्थेशी �नगडीत तसेच अन्य आजारांची पाहणी करणेसाठ� 
दर सहा म�हन्याला आरोग्य �श�बरे आयोिजत करणे  

• स्था�नक तरुणांमध्ये उद्योजकता कौशल्य �वक�सत करण्याच्या 
हेतूने उद्योजकता �वकास �श�बरे आयोिजत करणे.  

१.११ �नष्कषर् - 

पयार्वरण प्रभाव मूल्यांकन अभ्यासाआधारे असे �नदशर्नास आले आहे 
क�, धुळीने थोड्या प्रमाणात प्रदषूण होऊ शकत ेजे पाणी �शपंडून आ�ण 
लाल मातीची वाहतूक करणारे ट्रक ताडपत्रीने झाकून �नयंत्रणात ठेवता 
येईल.  
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खाण कामामुळे सभोवतालच्या पयार्वरणावर आ�ण जीवसषृ्ट�/ 
प�रसंस्थेवर नगण्य प�रणाम होईल, तसेच सदर प्रदेशात खाण कामामुळे 
प्रत्य� आ�ण अप्रत्य� रोजगार �न�मर्तीला चालना �मळेल. यास्तव असा 
सारांश काढता येईल क�, मे. रॉयल पॉटर� �सरे�मक्स इंडस्ट्र�जच्या 
प्रस्ता�वत लॅटेराईट ख�नज खाण कामामुळे सदर भागातील सामािजक 
आ�थर्क पयार्वरणावर सकारात्मक प�रणाम होईल.  

******* 
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